
ŁKONCEWICZ 

SŁOW N I K 

ŁACIŃSKO-POLSKI 









SŁOWNIK ŁACIŃSKO-POLSKI 



G. D O R N 
Księgarnia Wysyłkowa 

Warszawa, Zielna 51 
(róg Królewskiej) 

Jedyne źródło słowników 

we wszystkieh językach, od 

najmniejszych do najwięk¬ 

szych rozmiarów; wszelkie 

wydawnictwa Lange n- 

seheidta jako też atlasy 

szkolne, lekarskie i t. p. 



NOWY 

ŁACtŃSKO-POLSKI 

OPRACOWANY PODŁUG NAJNOWSZYCH ŹRÓDEŁ 

przez 

ŁUKASZA KONCEWICZA 

Flof. Michał Witkowski 

SKŁAD GŁÓWNY 
KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA G. DORN 

WAR S Z AWA 



UDOWA O 

2JdOX. L) 3/f 



A. 
A. przed imieniem znaczy Auius; 

a. u. c. ab nrbe condita; a. d.=ante 
diem. Na tabliczkach, których uży¬ 
wali sędziowie do glosowania, a, 
znaczyło absolro, uniewinniam; na 
tabliczkach dawanych obywatelom 
do głosowania na zgromadzeniach, 
a, znaczyło antiąuo, zostawiam co 
po dawnemu. Triumriri a. a. a. f. 
f.=auro, argento, aeri. flando. feri- 
undo, Tryumwirowie menniczni. 

A przed spółgłoskami, ab przed sa- 
mogł. i spółgł., abs przed q. i t. 
kładzie się z przyp. szóstym 1) ozna¬ 
cza a) pochodzenie od miejsca, od 
osoby; od, a rege renire, ventns & 
septentrione oriens; ab eodem gra¬ 
du depelli; przy imionach miast 
oznacza oddalenie się od strony ze¬ 
wnętrznej; od, ab urbe proficisci; 
ab Eoma redii; ab Epidauro ad- 
rectus. b) pochodzenie, stronnictwo; 
z, legati ab Ardea; Turnus ab Ari- 
cia; nostri illi a Platone (zwolen¬ 
nicy, stronnicy); unusab novissimis 
c) ze słowami biernemi i nieprze- 
cnodnemi oznacza przyczynę, po¬ 
wód lub sprawcę jakiego skutku: 
od, przez, ab aliquo amari, coli; 
urbs a Rornulo condita; premi ab 
aliquo; perire a morbo, z choro¬ 
by, ab ira, z gniewu, dolere albo 
Ubor&re ab aliqua re (cierpióć na 
co); in insidias incidere ab aliquo; 
2) ze słowami znaczącemi oddale¬ 
nie, rozdział, wstrzymanie odstrę- 
czenie: od, remorere, proficisci, de- 
terrere ab ałiquo, albo ab aliqua 
re 6) uwolnieuie, oswobodzenie: od, 

Słownik łac.-polikl. 

liberare ab aliąno; Yacuns a de- 
fensoribus loeus; obronę albo opie¬ 
kę, defendere ab aliquo, albo ab 
aliqua re; magna cura costodiro 
aliąuid ab aliquo. c) odległość: od, 
ab aliąuo loco esse, positum esse, 
abesse, distare, procul, longc, pro- 
pe ab aliquo loco; dccimo railia- 
rio ab urbe. d) przy wyobrażeniach 
różnicy: od, differre, dissentire ab 
aliquo, albo ab aliqua re: non 
(haud) ab re esse,*(do rzeczy na- 
leżćć, nie być od rzeczy), e) przy 
wyobrażeniach porządkn: po, ut sc- 
cundus a Sulla haberetur; 3) od 
czego coś kierunek bierze, z, & sum¬ 
mo jugo collis conspicere aliquid; 
a przeto dla oznaczenia strony, 
z której się coś uważa lub działa, 
Gallia attingit ab Sequanis flurnen 
Ehenum: a latere, z boku, a ter- 
go, a fronte, a deitro comu proe- 
lium commisit; £) przy wyobraże¬ 
niach, od których działalność łub 
stan rzeczy lub osoby pochodzi: po, 
id se a G&liicis armis didicisse (po 
broni); finnus ab equitatu (pod 
względem). Gallia a paludibus in- 
via (z powodu), c) stan albo zwią¬ 
zek, urząd, czynność, esse, stare, fa- 
cere, agere, sentire ab aliąuo, trzy- 
piać się jakiego stronnictwa, *być 
Z czyjój strony, działać na czyją 
korzyść: seryus a pedibus, sługa; 
ab epistolis, a manu, sekretarz. 4) 
Przy wyobrażeniach czasu: od, 
quam quisque ad partem ab opere 
casu derenit; ab initio, ab anno 
yicesimo, a consul&tu, a eon d iści- 

i 



Abftcus 2 Abjaro 

pulatu, a puero, a pueris, & parTnlts 
(od dzieciństwa), ab tir be condittr. 

Abncua, i, m. stół kuchenny, kre- 
dens, tablica rachunkowa. 

Abalien&tio, onis, i. oddalenie, prze- 
daź, ustąpienie komu czego 

Abalieno, 1. oddalić, pozbyć się, 
nieprzyjacielem uczynić. 

A bas, antis, m. król Argos; stąd 
Abantiades, ae, m. syn i potomek 
A basa; Abanteus i Abantius, a, 
um. należący do Abasa. 

Ab&irus, i, m. prapradziad. 
Abdćra, ae, i. i Abdera, orum, n. 

miasto w Tracyi; stąd Abderita, 
albo Abderites, ae, m. mieszka¬ 
niec Abdery. 

Abdicatio, ónis, i. zrzeczenie się, 
ustąpienie z urzędu. 

Abdico, 1. zrzec się. dictaturam, 
albo se dictatura, złożyć urząd 
dyktatora. 

Abdico, dixi, dictum, 3. odmówić, 
zganić, zabronić; (wyrazem wieszcz¬ 
ków) sprzeciwić się, aves abdicunt, 
wieszczba się sprzeciwia. 

Abdite, przysł. skrycie. 
Abdo, didi, dltum, 3. oddalić; co- 
pias ab eo loco (cofnąć); se in li- 
teras, albo literis, oddać się nau¬ 
kom; se in sikam, skryć się do lasn. 

Abdomen, inis, n. brzuch; żarłok. 
Abduco, duxi, ducturn, 3. wypro¬ 
wadzać, de foro, ex urbe aliquera; 
odprowadzać, aliquem ad aliquem; 
odstręczyć, odmówić, legioncs ab 
&liquo, a fide aliquem; usunąć, ca- 
ptrt ab ictu; poniżyć, artem ad 
mcrcedem. 

AbalU, ae, i. miasto w Kampanii; 
stąd Abellani, orum, m. Abel- 
lanczycy. 

Abeo, ii (rzadko Ivi), itirm, 4. od¬ 
chodzić, oddalać się, ex conspectu, 
comitio, domum, ad legionem, 
sub jugum; ab administratione rei- 
publicae; zginąć. evita; przemijać. 

upływać, abiit hora, tempus; prze 
mieniąc się, in villos abeunt yestes 

Aberro, 1. zbłądzić, zboczyć, a 
proposito; ad alia; aberrare a ini- 
seria, zapomnieć na chwilę o nie¬ 
szczęściu: stąd aberratio a dolore, 
zapomnienie o cierpieniu. 

Abesse, patrz absum. 
AJ>fóre=abfutnrum esse; ab forem, 
= abcsscm, patrz absum. 

Abhinc, przysł. odtąd, a. annis albo 
annos sex, od sześciu lat. 

Abhorreo, horrui, 2. brzydzić się, 
stronić, mieć wstręt; a scribcndb; 
vitiis; różnić się, quorum mores 
abhorrent & suis. 

Abies, |tis, z. jodła; stąd abiegnus, 
a, um, jodłowy, hastiłe. 

Abigo, egi, actum, 3. odganiać, od¬ 
syłać, mnscas; curas abigere, trosk 
się pozbyć; uprowadzić, ukraść, 
pecus. 

Abittis, us, f». odejście, oddalenie 
się, zniknienie, póstis; wyjście, om- 
nemque abitum custode coronant. 

Abjecfce, przysł. podle, wzgardliwie 
Abjectio, ónis, ż. odrzucenie, upa¬ 
dek, trwożliwość, animi. 

Abjectus, a, um, odrzucony, nie¬ 
dbale wykonany, senarii; wzgar¬ 
dliwy, nikczemny, rozpaczliwy, ani- 
mns, upadły, pokonany, abjecto 
Bruto. 

Abjicio, jóoi, jectum, 3 odrzucić, 
rzucić, arma; aliquem, se ad pe- 
des alicujus; zaniedbać, agros; za¬ 
niechać, consilium gerendi bel li; 
poniżyć, osłabić, senatus automa¬ 
tem; stracić odwagę, serce, upaść 
na duchu, animiim. 

Abjudioo, 1. odsądzić, odrzucić, ali- 
quid, ab aliquo; wyrzec się, sibi 
aliąuid. 

Abjungo, junxi, junctum, 3. wy¬ 
przęgać, oddalać, aliąuem. 

Abjuro, 1. odprzysięgać się, zapie¬ 
rać się, pecuniam. 



Ab lat u s 3 Absolut© 

Ablatus, a, um, imiesł. od aufero. 
Ablegatio, ónis, i. oddalenie, usu¬ 

nięcie, odprawienie. 
Ablego, 1. wysiać, odprawić, odda¬ 

lić, honestos hoinines. 
Abligurio, 4. pożerać, przemamo- 

wać, strwonić, patriinonia. 
Ablóco, 1. najmować, doinum. 
Abiudo, si, sum, 3. nie zgadzać 

się, być niepodobnym. 
Abluo, lui. lutum, 3. obmywać, 

oczyścić, squalorein sibi, usunąć. 
Abnego, 1. niepozwalać, odmawiać, 

zaprzeczać, alicui aliąuid. 
Abnepos, ótis, m. praprawnuk; ab- 

ncptis, is, ż. praprawnuczka. 
Abnocto, 1. nie nocować w domu. 
Abnormis, e, nieforeinny, nienale- 
żący do żadnćj sekty. 

Abnuo, nui, nuituin, nutuin, 3. od- 
kiwnąć, skinieniem zaprzeczyć, od¬ 
mówić, colloquium, certainen; ło- 
cus abnuit, miejsce nie sprzyja; 
stąd abnuto, 1. często odmawiać- 

Abóleo, evi, ui, itum, 2. znieść, 
zniszczyć, monumenta; zatrzćć, de- 
decus; odebrać, magistratum alicui; 
unieważnić, testamentum. 

Abólesco, evi, 3. zniknąć, zgasnąć. 
Abólitio, ónis, *. zniesienie, legis. 
Abolla, ae, z. płaszcz. 
Abóminor, 1. brzydzić się, abomi- 

nandus, obrzydły. [kańcy. 
Abóńgines, um,w. pierwotni miesz- 
Abórior, 4. odchodzić, zginąć. 
Abrado, rasi, rasum, 3. skrobać, 

golić, barbam; — przenoś. aliquid 
ab aliquo, wyłudzić co na kim. 

Abrlpio, ripuj, reptuin, 3. wydzie¬ 
rać, porywać, vi fluminis, tempe- 
state abripi. 

Abrógo, 1. znosić, za nieważne uznać, 
legern; odbierać, magistratum ali¬ 
cui; uwłaczać, zaprzeczać, nie da¬ 
wać wiary, fidem; stąd abrogatio, 
dnis, z. zniesienie, legis. 

Abrumpo, rupi, rupiuin, 3. odry¬ 

wać, odłączać, ramos; eąuites ab 
exercitu; niespodzianie coś przery 
wać, kończyć, iter, sermonem, vi- 
tain, dissiinulati onem. 

Abrupte, przysl. nagle, raptem. 
Abruptio, ónis, i. oderwanie, ze¬ 

rwanie, gwałtowny rozdział. 
Abruptus, a, um, stromy, przepa¬ 

ścisty, loeus; rzeczow. abruptum, 
i, n. przepaść. 

Aba, patrz a, ab. 
Abaoedo, cessi, cessum, 3. ustąpić, 

a curia, e foro; ustawać, ąuantum. 
ira abscedet; zaniechać, abscedere 
incepto. 

Abscessio, ónis, i. i abecesaus, us, 
m. odjazd, oddalenie. 

Abscido, cidi, cisum, 3. odcinać, 
truncos, funes, caput; odjąć, spem. 

Abscindo, scidi, scissum, 3. odci¬ 
nać; plantas; wyrywać, coinas; roz¬ 
dzielać, exercitum in duas partes; 
pozbawić, zniweczyć, dulcesreditus. 

Abscissio, ónis, z. przerywanie. 
Abscissus, a, um, urwisty, saxum. 
Abscondite, przysŁ potajemnie, 
skrycie, subtelnie, ciemno. 

Absconditus, a, um, skryty, inń- 
diae; ciemny. 

Abscondo, condidi, oonditum, 3. 
ukryć, schować, gladium; juyenes 
in domo; se cavis; abscondi, ukryć 
się, zachodzić (mówiąc o gwiazdach); 
tracić z oczu, locum; zasłonić, zł- 
kryć, coelum. 

Absens, tis, patrz absum. 
Absentia, ae, z. nieobecność. 
Abslmilis, e, niepodobny. 
Absinthium, ii, tt. piołun. 
Ab8is, albo apsis, idis, i. sklepienie. 
Absisto, stlti, stitum, 3. odstąpić, 

oddalić się, a signis; odskakiwać, 
scintillae ab ore absistunt; zanie¬ 
chać, zrzec się, obsidione, spe; ab- 
siste timere, nie bój się. 

Absólute, przysł. doskonało, zu¬ 
pełnie. 



Ab solutio 

Absolutio, onis, ż uwolnienie, ali- 
cujus (od czego); doskonałość, wy¬ 
kończenie. 

Abaólutoriua, a, um, uniewinnia¬ 
jący, służący do uwolnienia. 

Abaólutus, a, um, uwolniony; doko¬ 
nany, doskonały, vita, liber, phi loso- 
phns; bezwarunkowy, necessitudo. 

Absolvo, aolvi, solutum, 3. uwol¬ 
nić, se ab aliquo, judicio; capitis, 
suspicione; ukończyć, opera, dialo- 
gos; — paucis aliqnid, albo de ali- 
qua re, w krótkości przedstawić. 

Absónus , a , uin , nieprzyjemnie 
brzmiący vox; niezgodny, nieod¬ 
powiedni, ab aliqua re, albo ali- 
cui rei. 

Abaorbeo, sorbui (sorpsi), sorptuin, 
2. pożerać, połykać, placentas; po¬ 
chłaniać, absorbet humorem sicci- 
tas- — przenoś, unosić, absorbuit 
aestus gloriae. 

Absp-, patrz Asp- 
Abaque, pinyim. rzą. 6. przyp. bez, 
absąui sole; oprócz, ahgąue pau¬ 
cis syllabis. 

Abatemius, a, um, trzeźwy, na 
czczo będący. [stineo. 

A ba tentu a, a, um, imiest. od ab- 
Abstergeo, tersi, tersum, 2. i ab- 

stergo, 3. ocierać, lacrimas; przenoś 
rozproszyć, oddalić, koić, dolorem. 

Absterreo, terrui, territum, 2. od¬ 
straszać, hostes, neminem a con- 
gressu. [stergeo. 

Absternua, a, um, imiest. od ab- 
Abstinena, tis, powściągliwy, skro¬ 
mny. [umiarkowanie. 

Abstinentor, przysł. powściągliwie, 
Abstinentia, ae, i. powściągliwość, 

wstrzemięźliwość, prawość. 
Abstineo, tinui, tentum, 2. wstrzy¬ 

mywać, manus ab alienis; w znacz, 
nijak, wstrzymywać się, ci bo, proe- 
lio; — abst. publico, nie pokazy¬ 
wać się publicznie. 

Absto, 1 stać z daleka. 

4 Abundantia 

Abstraho, traxi, tractum, 3. odcią¬ 
gać, odwodzić, jumenta, liberos al- 
aliąuo; ex oculis hominum; ex 
complexu matris ałiąuem; ciągnąć, 
gwałtem prowadzić, in seryitutem, 
ad supplicium aliąuem;—przenoś, 
a bono in pravum. 

Abstrudo, trusi, trusum, 3. głębo¬ 
ko ukryć, pecuniam in loco, albo 
in locum; se; yeritatem. 

Abstrusus, a, um, ukryty, insidiae; 
—przenoś, stłumiony, dolor; ciem¬ 
ny, trudny, disputatio. 

Absum, fu i, esse, być nieobecnym, 
dalekim, ab urbe, ex urbe, dumo 
et foro; absens, nieobecny, me ab- 
sente, w inojćj nieobecności; alicui 
abesse, albo ab aliquo, nic być 
komu pomocnym; aberat illi diLi- 
gentia, brakowało mu pilności; ni¬ 
hil abest, quin sim miserrimus.liic 
nie brakuje, abym był najbiedniej¬ 
szym; tantum abest, tak jest rzecz 
daleka; po tein wyrażeniu kładzie 
się dwa razy ut: tantum abfuit, ut 
perturbaientur, ut potiuś fecerint; 
być niestosownym, muskam abesse 
a principis persona. 

Absumo, sumpsi, suinptum, 3. trwo¬ 
nić, pecuniam, teinpus; absumi, 
niszczeć, gnić, umierać, morbo, 
famę, ferro 

Absurd©, przysł. nieharmonijnie, 
canere; — przenoś, niedorzecznie, 
respondere. 

Absurdu©, a, um, rażący uszy, \qk 
—przenoś.niedorzeczny, niezdatny 
ratio, boino. 

Abundans, tis, obfitujący, pełny, 
bogaty w co, rerum copia; inge- 
nio, omnium rerum. 

Abundanter, przysl. bogato, hojnie 
coenam praebere; — przenoś, do¬ 
wodnie, dokładnie, obficie, dicere. 

Abundantia, ae, ż. obfitość, pełność, 
aquarum; rerum omnium; —prze¬ 
noś. ingenii. 



Abundatio 5 Ac ciao 

AbnndStio, ónis, i. wezbranie wód. cedit, u albo quod; ad Lanc cor- 
Abunde, przysł. obficie, dostatecz- poris fimitatem plura animi bona 

nie, a. est rnihi, a. habeo, abnnde accesserant; imperio K. Asia ao- 
dictnm esse, a. laudari et vitupe- cessit; wzrastać, wzmagać się, fe- 
rari; a. facundus, a. gratus; a. cr- bres accessisse, accedit animns. 
bi, a. fraudis. Accelero, przyspieszać, iter; stąd 

Abundo, 1. wylewać z brzegów, ob- acceleratio, ónis, i. przyspieszenie; 
fitować, aqua abundat, pecunia ab- pośpieszać, si accelerare volent; ad 
nndat, copia frumenti, copiarum id, quod natura cogeret. 
omni genere; doctrina et ingenio, Acoendo, cendi, censum, 3. zapalać; 
bonoribus. lumina, acerros; focum: luna ra- 

Abundua, a, urn, obfity, pełen 
Abusió, ónis, i. nadużycie wyrazów. 
Abusive, przysł. z nadużyciem. 
Abusus, us, m. nadużycie. 
Abutor, usus, 3. nadużywać, divi- 

tiis, otio; feanguine miliłum, liber- 
tate, legibus. 

Abydus, i, z. miasto w Malej Azyi 
przy Hellespontie; stąd Abydenus, 
a, uni, Abydeński; Abydeni, orum, 
m. Abydeńczycy. 

Ac, spójnik i, jak. 

Academia, ae, i. miejsce niedaleko 
Aten, gdzie Platon uczył. Tak na¬ 
zwał Cyceron miejsce w swojej po¬ 
siadłości wiejskiej. — Stąd Acade- 
micus, a, um, qusestio, philosophus. 

Acalanthis, i acanthis, idos, i. 
szczygieł; ostatni wyraz znaczy 
także gatunek ziela. 

Acanthus, i, m. ostrokrzew; stąd 
aoanthinus, a, um, do ostrokrze- 
wa należący. 

Acanthus, i, z. miasto w Chalcydyce. 
Acarnan, anis, m. Akarnauczyk, 

mieszkaniec Akanianii, krainy mię¬ 
dzy Epircm i EtoJią, stąd Acar- 
nanius, a, um, akarnański. 

Accanto, 1. przyśpiewywać. 
Accedo, accessi, accessuin, 3. przy¬ 
stępować, przybliżać się, ad ali- 
quem; ad urbern; in aedes, Ari- 
minum; propius tumulum; adami- 
citiam; dosięgnąć, dostąpić, fama 
ad nos accedit; mieć udział, ad 
periculum a.; przybywać, huc ac- 

diis solis accensa (oświecony); — 
pobudzać, ad pugnam, aliquem in 
aliquem, contra aliquem, adrersus 
aliquem, accensus ira; vis venti 
accensa est. 

Accenseo, 2. łączyć, przydawać. 
Accensus, a, um, imiesł. od accendo- 
Accensus, i, nt. sługa urzędowy; 

w Ucz. mnog. accensi, rodzaj żoł¬ 
nierzy lekko uzbrojonych. 

Accentus, us, m. podniesienie gło¬ 
su, akcent. 

Acceptio, nis, i. branie, przyjęcie. 
Accepto, 1. przyjmować. f miły. 
Acceptus, a, um, wzięty, przyjęty, 
Accerso, iyi, itum, 3. przyzywać, 

przywoływać, pozywać; częściój 
używa się arcesso. 

Access!o, nis, ź. przybywanie, suis 
accessionibus; pomnożenie, p&uco- 
rum annorum, dignitatis; acces- 
siones facere in re, pomnażać ko¬ 
rzyści. 

Accessus, a. um, zbliżony, dostępny 
Accessus, us. m. zbliżenie, ad ur¬ 

bem ; aestuum; loci; accessum dare, 
dać przystęp; maritimus, ze stro¬ 
ny morza. [rżenie, przypadek. 

Accidens, tis. n. okoliczność, zda- 
Accido, cidi, 3. upadać, tela gra- 
vius accidunt; ad pedes alicujus, 
albo genibus; dochodzić, ad aures, 
albo auribus; ad oculos animum- 
que; zdarzać się, przytrafiać się, 
accidit illa calainitas, si quid gra- 
vius ei a Caesare accidisset, gdyby 



A c oido 6 A o o u b o 

Cezar surowiej z nim postąpił; si 
quid accrdat alicui, jeżeliby kogo 
coś spotkać miało. — Nieosob. ac- 
cidit, trafia się, zdarza się. 

Acoido, oidi, cisum, 3. ucinać, ar- 
bores; niszczyć, rujnować, osłabiać, 
res hostium, copias; opos accisao; 
robur acci$um. 

Aceingo, cinxi, cinctum, 3. przy- 
pasac, laterl ensem; gladiis accin- 
oti; uzbrajać si|, opatrywać się 
w co, accingi facabus; brać się do 
czego, accingere te praedae, ad 
consulatom. 

Aooto, cxvi (cii), dtum, 4. przyzy¬ 
wać, przywoływać, aliąuem; clas- 
sem ex Graecia; aliąuem Etruria; 
ad regnandum Bomam Curibus ali- 
quem; in regnum aliąuemprze¬ 
noś. accire Tolaptatem, zgotować 
rozkosz; accire mortom, śmierć so¬ 
bie zadać. 

Accipio, c6pi, cSptum, 3. brać, 
przyjmować, pecuniaia, arna, con- 
ditionem pacis; przyjąć w rachunki, 
Wpisać do księgi rachunkowćj, ac- 
coptum referre; ugościć, regem eon- 
Tirio. bene, małe aliąuem; przyjąć 
do związku, in amicitiam, in fi- 
dem; przyjąć do siebie, na swoje 
łono, Bomanos acceperunt tumuli; 
otrzymać, ab aliąuo millia pondo 
argenti; aulilia ab aliąuo contra 
aliąuem; prorinciam, consulatum, 
honorem; doznać, roluptatem ex 
epistoła; doloremexaliqnare; in- 
juriam ab aliąuo; eladem; spo- 
clrzedz, poznać, sensu, auribus, ocu- 
tis accipere, często samo aedpere; 
usłyszćć, fama aliąuid, ut de Her- 
cule accepimus; pojąć, zrozumieć, 
nauczyć się, elementa prima lite- 
rarum; disciplinam ab aliąuo; 
wyiłómaczyć sobie na dobrą lub 
clą stronę, in bon&m tcI malam 
partem accipere. 

Aooiplter, tria, m. jastrząb, 

Aooisus i aocltua, a, um, patrz ao- 
cido i accio. 

Accltus, us, w*. przyzywanie, uży¬ 
wa się tylko w przyp. 6 

Acol&matio, ónis, z. krzyk radosny, 
przyjazny albo nieprzyjazny. 

Acclamo, 1. krzyk wydawać po¬ 
chwalając lub niepochwalając. 

AooL&ro, 1. objawić. 
AooliuU, e, nachylony, skłonny. 
Aoclino, 1. nachylać, skłaniać się 

do czego, sprzyjać. 
AoellTic, e, i aooliwus, a, om, po¬ 
chód zisty, spadzisty, pochyły. 

Aoollvitaa, fttis, i. spadzistość, 
ukośne położenie czego ku dołowi. 

Aooóia, ae, m. sąsiad, 
AooÓlo, colui, 3. być przyległym, 

blisko mieszkać; acc. viam, Khenurn. 
AooommódAte, przysL stosownie, 
zgodnie. 

Aooommódfctlo, ónis, i. stosowność, 
zastosowanie,ad aliąuid,względność. 

Acoommód&tus, a, um, stosowny, 
zgodny, zastosowany, ad aliąuid, 
albo alicui rei. 

Acoommódo, l. przystosować, co- 
ronam sibi ad caput; przypasać, en- 
sem lateri; — przenoś, umiarkować, 
sumptus ad mercedem; zastosować, 
orationem auribus auditorum: sto¬ 
sować się do kogo, starać się przy¬ 
podobać, se accommodare alicui; 
poświęcić się, se humanitati an- 
commodare. sowny, fraudi. 

Aooomznddus, a, um, właściwy, sto- 
Aocródo, didi, 3. dowierzać. 
Aooreeoo, crevi, cretum, 3. przy¬ 

rastać, alicui rei; wzrastać, przy¬ 
bywać, wzmagać się, accrescit flu¬ 
men, dolor, fides. 

Aocrćtio, ónis, i. przybywanie, 
przyrastanie. 

Accubitlo, ónis, ż, leżenie u stołu. 
Aooubo, cubui, oubitum, 1. leżeć 
obok, in conviviia alicui, spad 
aliąuem. 
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Aocumbo, oubui, cubitum, 3 kłaść 
się przy stole, siadać do stołu, epu- 
lis albo in epulo. 

Acoumul&te, przysl. hojnie, obficie. 
Aooumulo, 1. gromadzić, pecuniam; 
aliquem donis, obdarzać, stąd ao* 
cumulator, órU, który gromadzi, 
opum. 

AcoilrAte, przysl. starannie, dokła¬ 
dnie, aedłficare; scribere de ali- 
qua re; avaritiam alicujus accusare. 

Aoouratio, ónis, i. dokładność, tro¬ 
skliwość. 

Accur&tus, a, um, pilny, dokładny. 
Accuro, 1. przypilnować, dołożyć 
starania. 

Accurro, curri (cucurri), cursum, 
przybiegać, Romam; ad ałiquem; 
ad albo in locum. 

Aocuraus, us, m. przybieganie. 
Aoctis&bilis, e, nagany godny. 
Aoofts&tio, ónis, i. obwinienie, 
skarga. 

Acoua&tor, óris, m. oskarżyciel. 
Accusatorio, przysloskarżając, nie¬ 
życzliwie. [służący. 

Aocus&tórius, a, um, oskarżycielom 
Aoodaatrlz, icie, i. oskarżycielka. 
Acoaso, 1. winować, oskarżać, ali- 
quemcrimine; proditionis; capitis; 
de Teneficiis; araritiam alicujus; 
accusatus est, quod. 

Ace, es, i. miasto w Galilei. 
Acer, eris, n. klon. 
Acer, acris, acre, kończaty, ostry, 

ferrum; bystry, przenikliwy, sen- 
sus Tidendi, acies iugenii; mocno 
brzmiący, tibia; silny, tempestas, 
impetus; tęgi, hiems; gorący, sol; 
dotkliwy, dolor; srogi, animadver- 
sor, supplicium; nieubłagany, inimi- 
cus; zajadły, srogi, dziki, leo, canis. 

Acerbe, przyst. cierpko, ostro, sro¬ 
go, surowo, dicere, facere, rictoria 
uti; niecierpliwie, niechętnie, ali- 
quid ferre. 

Aoerbitas, Ati», i. cierpkość (owo¬ 

ców) ; srogość, surowość, poenarnm, 
morum* sine aliqua ace.; przykrość, 
smutne położenie, temporum, ho- 
minis, omnes ace, perferre. 

Acerbo, 1. goryczą zaprawić, po¬ 
gorszyć. 

Aoerbua, a, um, cierpki, uva; za- 
wczesny, funus; niedojrzały, res; 
przerażający, vox; surowy, ostry, 
hostis, rultus, conricium, impe¬ 
rium; bolesny, smutny, mcmoria, 
poeua, mors. 

Aoemui, a, um, klonowy 
Aoerra, ae, i. kadzielnica. 
Acerrae, Arum, *. miasto w Kam¬ 
panii; Acerrani, órum, m. miesz¬ 
kańcy Acerry. 

Acervatim, przysl. gromadnie; ace. 
dicere, krótko mówić. 

Acerro, 1. kupić, gromadzić; leges 
ac. pomnażać prawa. 

Acervua, i, m. stós, gromada, fru- 
menti; mnóstwo, facinorum. 

Aceaco, acui, 3. kwaśnićć. 
Acesinea,vae, m. rzeka w Indyi. 
Aoesta, ae, i. miasto w Sycylii. 
Aoótóbulum, i, ie. naczynie w kształ¬ 

cie kubka; gatunek miary. 
Acótum, i, n. ocet; — przenośnie; 
uszczypliwy dowcip. 

Acheai, órum, m. naród Achai, 
w ogóle Grecy. Aqh&ła, ae, i. krai¬ 
na na północ Peloponezu; od r 
146 przed Chr. w ogólności Gro- 
cya; Aoh&i&g, adis, ż. niewiasta 
Achai; Achaicus albo Ach&iua, 
a, um, Acbajski albo Grecki; Achfc- 

ia, idis albo idoi, z. niewiasta Achai, 
albo Grecya; Achivi, órum, m. 
Grecy w czasach Homera; Acht* 
vu», a, um, Grecki. 

Aohwmenea, is, m. naczelnik rodu 
królów Perskich; Aoh®m$nid®f 
firum, m. potomkowie Achemenesa; 
Ach®meniu*, a, um, Achemeński, 
Perski. 

Acham®, arom, i. miasteczko w At- 
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tyce, stąd Acharnanus, a, um, 
Acharnanski. 

Achelóus, i, m. rzeka między Eto- 
lią i Akamanią; Achelóias, adis 
i Achelóis, idi», córka Achelousa; 
w liczb. nm. Syreny; Acheloius, 
a. um, Achelojski. 

Acheron, ontis, m. 1) rzeka w Epi- 
rze; 2) rzeka w krainie podziemnej 
i sama kraina; 3) rzeka w Italii. 

Achilla, ae, ż. patrz Acholla; Achil- 
li tani, órum, Achillitańczycy. 

Achilles, is, m. bohater Grecki w cza¬ 
sie wojny Trojańskiej; Achilleis, 
idis, i. poemat, Achilleida; Achil- 
leus, a. um, Achillesowy; Achil- 
lides, ae, m. potomek Achillesa. 

Achivi i Ach.ivus, patrz Achaei. 
Acholla, ae, i. miasto w Byzacy- 

um w Afryce. Jrakuz 
Achradlna, ae, i. część miasta Sy- 
Acidalia, ae, i. nazwisko Wenery 

nadane od źródła w Beocyi. 
Acidus, a, um, kwaśny;—przenoś, 
uszczypliwy, przykry. 

Acies, ei, ż. ostrze, sccuris, hastae; 
—przenoś, źrenica, oko, acies falli- 
tur, a. incolumis; bystrość, animi, 
szyk bojowy, prima, secunda, ter- 
tia; aciem dirigere, instruerc, con- 
stituere; bitwa, in aciem producere 
pedites, educere exercitum, acie 
albo ex acie decedere. Mówi się 
także o walce w wymowie, prodire 
in aciem. 

Acllius, a, um, nazwisko Rzymskie¬ 
go rodu (gens): M\ Acilius Gla- 
brio; stąd lex Acilia; Acilianus, 
a, um, Acyliański. 

Acinacespis, m. krótka perska szabla. 
Aoinus, i, m. i acinum, i, n. jago¬ 

da, winne grono; stąd acinarius, 
a, um, do winogTon należący. 

Acipenser, eris, i acipenais, is, m. 
jesiotr. 

Acts, idis, m. rzeka w Sycylii i na¬ 
zwisko pasterza. 

Aclis, idis, ż. mały pocisk. 
Acmonia, ae, i. miasto weFrygit, 
stąd Acmonensis, e, Akmoneński, 
i Acmonenses, Akrnonenczycy. 

Aconltum, i, n. tojad; trucizna. 
Acor, ória, m. kwas. 
Acąuiesco, quievi, ąuietum, 3. od¬ 

poczywać, lassitudine; in lecto; sub 
pellibus; soinno, gravi sopore(spać); 
annoacquievit septuagesimo (usnął, 
umarł) aures acąuiescunt aliąua 
in re;—przenoś, uspokoić się przy 
czćm, uspokojenie w czćm znaleźć, 
ucieszyć się, być wesołym, in unico 
filio: Clodii morte; przystać, zgo¬ 
dzić się na co, alicui. 

Acquiro, quislvi, quisitum, 3. na¬ 
być, dostać: ad vitae fructum ali- 
quid; divitias; praedam; ad fi dem 
(kredyt powiększyć); zjednać sobie, 
dignitatem 

Acraeus, a um, na wyniosłości 
mieszkający, mający świątynię. 

Acragas, antis, m. Agrygent, mia¬ 
sto i góra w Sycylii. 

Acratóphórum, i, n. naczynie do 
wina niemięszanego. 

Acriculus, a, um, cierpki, drażliwy. 
Acrimónia, ae, cierp kość, ostrość, 

—przenoś, otwartość, żywość, sprę¬ 
żystość. 

Acrisius, ii, m. król w Argos, oj¬ 
ciec Danai, dziad Perseusza; stąd 
Aorisióniades, ae, m. potomek 
Akryzyusza. 

Acriter, przt/sl. dotkliwie, caedere 
virgis; — przenoś, bystro, ridere 
vitia; śmiało, mężnie, żywo, hostes 
instare, pugnare, inire proelium; 
acrius furit marę, bellua; bar¬ 
dzo, occupatum esse; cupere, ex- 
spectare. 

Aeritudo, Inis, i. cierpkość, ostrość , 
—przenoś, żywość, duch mężny. 

Aoroama, atis, n. wszystko, czego 
się chętnie słucha, co się każe 
grać lub czytać; rodzaj nic wolni- 
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ka, który bawi pana i towarzystwo 
muzyką, czytaniem lub żartami. 

Aoroaais, is, z. miejsce do słucha¬ 
nia; uczone towarzystwo- [rze. 

Acróoeraunia,ormn, n. góry wEpi- 
Acróoórinthua, i, i. twierdza Ko- 

ryncka. 
Acta, ae, i. brzeg morśki. 
Acta, órum, n. dzieje, czyny, sprawy, 

działania w senacie, albo na zgroma¬ 
dzeniach ludu; księgi publiczne. 

Acte, es, i. pobrzeże, dawne imię 
Attyki; stąd Actaeus, a, um, na¬ 
leżący do brzegu Attyekiego; Ac- 
taei, o rum, Ateńczycy; Aoti&a, adis, 
i. Atenka. 

Aotio, ónis, i. działanie, czynność, 
corporis; zajmowanie»się czern, za¬ 
łatwianie, rei; działanie publiczno, 
obrada, projekt, wniosek, actiones 
magistratus; przebiegi, zamieszki, 
rozterki, seditiosae, albo samo act.; 
Cicer ms actiones (działalność 
urzędowa); causae (prowadzenie 
procesu); skarga, proces, cirilis; 
forma sądowa; mowa oskarża¬ 
jąca, Yerrinae; mićć sprawę, 
actionem habere; termin sądowy, 
ac prima, altera; akcya krasomów¬ 
cy albo aktora, poruszenie, gest, 
postawa, mina. 

Aotito, h często działać, stawać 
w sprawach, causas; występować 
w teatrze, tragoedias. 

Actium, ii, m. przylądek i miasto 
w Akarnanii, zc świątynią Apol- 
lina; stąd Aotiacus, a, um, Ak- 
cyjski, przy Akcyum; Actius, a, 
um, należący do Akcyum. 

Actlvus, a, um, czynny. 
Actor, oris, m. poganiacz, pecoris; 

sprawca, działacz, rerum; in pro- 
■curatione reipublicae; zawiadowca, 
rządca, mówca publiczny, obrońca 
sądowy, strona powodowa; aktor 
w teatrze, personae actor. 

Actor, órU, m. ojciec Menecyusza, 

dziad Patrokla, skąd przydane im. 
pazwisko Aotórides. 

Actuariua.a, um, lekki, pTędki, detIs. 
Aotuarius, ii, m. pisarz. 
Actuóse, przyst. czynnie, rześko, 

obrotnie. 
Actuósus, a, um, czynny, ożywiony. 
Actus, a, um, zmiesi, patrz ago. 
Actus, us, m. pędzenie (bydła); pra¬ 

wo przepędzania dokąd bydła ;<£;ia- 
łanie, szczególniej publiczne, urzę¬ 
dowe, rerum; forensis, działanie 
sądowe, wymiar sprawiedliwości; 
akcya mówcy, albo aktora; akt sztuki 
teatralnej; wiek ludzki,actus aetatis. 

Actutrum, przyst. wnet, natychmiast. 
Aculeatus, a, um, ostry, kolący, 
uszczypliwy, wykrętny. 

Aculeus, i, fu. żądło, ostrość, apis, 
spinaruin, sagittae; — przenoś, bo¬ 
dziec, ad animos stiinulandos; cierp- 
kość, przykrość, orationis, severi- 
tatis, sollicitudinis. 

Acdmen, inis, n. ostrze, kończatość, 
rostri, hastae; — przenoś, bystrość 
umysłu, dowcip, acumen ingenii, 
genus acuminis. 

Acuo, acui, acutum, 3. ostrzyć, 
palos, gladios, dentes; syllabam 
(oznaczyć głoskę znamieniem pra¬ 
wem) ;—przenoś, ćwiczyć, doskona¬ 
lić, mentem, linguam; podżegać, 
pobudzać, ad crudelitatem, furo- 
res, ignariam; wzniecać, iras ho- 
sti; zachęcać do nauk, studia. 

Aous, ćris, n. plewa. 
Aous, us,wi.igła; acu tetigisti,zgadłeś. 
Acute, przyst. ostro, bystro, cer- 
nere; głośno, sonare;—przenoś, sub¬ 
telnie, dowcipnie, cogitare. 

Acutulus, a, um, subtelny, sztuczny. 
Acutus, a, um, ostry, kończaty, su- 

des, ensis, telum;—przenoś, mocno 
na zmysły działający, uiiguentum, 
cibus; sol (palące); gelu (tęgi); so- 
nus (wysoki); febris, morbus, 
gwałtowny, silny; dowcipny, prze- 
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myćlny, obfity w pomysły, homi- 
bw, ingema; ad ttaudem. 

Ad, przyłm. rządz. 4. przyp. do: ad 
nostram aetatem ; summam senec- 
tutem; satietatem; ornnes ad tinuin; 
ku: vergit ad septentrionem; ten¬ 
der© maims ad coelum; ad vespe- 
ntm; około: ad ducentos, ad duo 
milLia; na: ad diem dictam; ad 
tempus renire,; pod; pugnam ha- 
buit ad portam Collinam; u: ad 
pedes jacuit; podług: ad arbitrium 
ałicujus. [czego, juris jurandi. 

Adactio, ónis, z. przymuszenie do 
Adaxjtus, a, um, tmiesL od adigo. 
Adaque, przysł. równie jak, tyleż. 
Adaquo, 1. równać, tecta solo; cum 
▼irtute famam; aliquem alicui; 
równać się, alicui virtute; biegać 
równie prędko, adae. cursurn; być 
w równćj łasce, adae. gratia apud 
aliquem. 

Adaggero, 1. obsypać, nagromadzić. 
Adagium, ii, n. przysłowie. 
Adamanteus i adamantinua, a, mn 

dyamcntowy; mocny, nieporuszony. 
Adamsa, antis, m. dyament; wszyst¬ 

ko, co jest tak mocne i twarde, że 
zniszczonym być nie może. 

Adamo, X. kochać bardzo, lubić, 
equos, agros. 

Adaperio, aperui, apertum, 4. od¬ 
kryć, caput; widzialnym zrobić; 
objawić; otworzyć, fores, aures 
ad aliquid. [się otworzyć. 

Adapertilis, e, otworzysty, dający 
Adapto, 1. przyprawić co do czego. 
Adiquor, 1. napawać. 
Adaugeo, auxi, auctum, 2. przy¬ 

mnażać, przydać, copiam hordeo; le- 
giones; maleficia. [mnażać się. 

Adaugeseo, 3. przybywać, przy- 
Adbibo, bibi, bibituin, 3. podpić 

sobie;—przenoś, wziąć co do serca. 
Ado-, patrz acc-. 
Addenseo, 2. i addenso, 1. ściskać, 

zgęszczac 

Addloo, dbd, dictum, 3 przyzwa¬ 
lać, aves non addlzerunt, wieszczba 
nie była przychylna; przysądzić, 
bona alicui; bona alicujus in pu- 
blicum (konfiskować);poddać,ska¬ 
zać, in serritutem, albo serrituti 
aliquem; naznaczać, aliqnem judi- 
cem; poświęcić się, se alicui; łatwo¬ 
wiernie zaufać, alicui credulitatem 
suam; sprzedawać, aedes, consula- 
tum, fi dem alicui; przypisać, przy¬ 
znać komu jakie pismo, fabulae, 
quae Plauti nomini addicuntur. 

Addictio, ónis, i przysądzanie. 
Addisco, didici, 3. douczyć się. 
Additamentum, i, n. przydatek. 
Additio, ónis, i dodawanie. 
Addo, didi, ditum, 3. przydać, 

przyłączyć, custodem alicui; frena 
equis; epistolam in eundem fasci- 
culum; in sententiam; aux lia; pro- 
ńncias; ad superiores totidem na- 
ves; equites mulionibus; gTadum 
(przyspieszyć); res novas in edic 
tum; ut nihil gupra addi posset 
laborem ad quotidiana opera; vim 
rictis; rumoribus z 4 przyp. i tryb. 
bczok.; ad id, ad cetera, z 4 przyp. 
i tryb.bezok.; adde huc, z 4 przyp. 
albo z 4 przyp. i tryb.bezok., albo 
quod; animum albo animos alicui, 
zachęcić, ośmielić. [czaó. 

Addóoeo, docui, doctum, 2. don- 
Addubito, 1. wątpić nieco, de al¬ 

bo in aliqua re; aliquid albo num, 
utrum. 

Adduco, duxi, ductum, 3. przypro¬ 
wadzić, sprowadzić, doprowadzić, 
aliquem ad aliquem; jumenta ad 
oppidnm; obsides in contincntem; 
aliquem in jus; aliąuem secum; 
febrem, sitim; exercitus alicui; ali- 
quem ad desperationem, in invi- 
diam; aliquem ad iracundiam, ad 
albo in eam consnetudinem, in 
spem, in metum; adduci ad cre- 
dendum; adduci misericordia z nast 
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ut; nakłonić, adductus predbus 
alicujus, h&c oratione, auctoritate, 
spe i t. p. nou aiduci, ut credam 
(nie dać się przekonać); przycią¬ 
gnąć, navem funibus; natężyć, fu- 
nes, arcurn; ściągnąć, zmarszczyć, 
cutem, frontem. 

Adduotius, przyst mocnićj 
Adductus, a, nm, imiest. przypro¬ 
wadzony; zmarszczony, ciemny, 
ścisły. 

Adddo, 6di, eaum, 3. objadać, 
ogryźć, upalić, gładzić. 

Ademptio, ónia, z. odjęcie, wydarcie. 
Ademptus, a, um, imiesł. od adimo. 
Adeo, przysL tak daleko, tak da¬ 
lece, tak długo, tak bardzo, a na¬ 
wet, zwłaszcza; odnosi się do prze¬ 
strzeni i czasu; służy do oznacze¬ 
nia stopniowania wyobrażeń przy¬ 
miotowych: adeone (tak dalece) 
wat stultns; pauper; albo do sto¬ 
pniowania innych wyobrażeń: in- 
tra moenia atque adco (a do tego) 
in senatu; tune etiam, atque adeo 
(tćm bardzićj) vos; tuque adeo 
(Zwłaszcza) Caesar. 

Adeo, li (ivt), itum, ire, dochodzić, 
przystępować, udawać się do kogo 
albo dokąd; ad aUquem; ad fun- 
dum; Romam atque in conventum; 
insulam; nationes; si adire non 
possit; adiri; być dostępnym; brać 
udział w zarządzie, adire ad rem- 
publicam; narażać się, pericula; 
podejmować, labores; stawać u są¬ 
du, a. in jus. 

Adeps, ipia, m. iż. tłustość;—prze¬ 
noś. nadętość w mowie. 

Adeptio, ónia, i. nabywanie. 
AdeptuBta,um. imiesł. od adipiscor. 
Adeąulto, 1. nacierać, najeżdżać, 
adnostros; in priinos ordines; por- 
tis; Syracusas; obok jechać. 

Adesus, a, um, tmiesł. od adedo. 
Adf*, adg-, patrz aff-, agg-. 
Adhwreo, haesi, haesum, 2. wisićć 

u czego, mocno się przywiązać, 
in aliąua re, albo alicui rei; gra¬ 
niczyć, być ościennym, stykać się, 
siUaadhaerebat; bawić gdzie, sie- 
dzićć, castris, eqno; trzymać się 
kogo, nie odstępować, alicui ; mićć 
w- czem udział, partl fortunne. 

Adhaeresco, haesi, haesum, 3. przy¬ 
lgnąć, utkwić, ad aliquid;in rnecon- 
jurationis tela adhaescrunt —prze¬ 
noś. wpoić się, wrazić się, utkwić 
w umyśle; zatrzymywać się wja- 
kićrn miejscu, mianowicie w mo¬ 
wie, oratio adhaerescit; adhaere- 
scit in continuatione yerborum; 
przywiązać się do kogo, być nie¬ 
rozłącznym, zwolennikiem; nie od¬ 
stępować od czego, justitiae. 

Adh&sitatio, ónia, i. przylgnienia 
Adhibeo, hibui, hibitum, 2. przy¬ 
łożyć, przydać, nadstawić, manus 
ad rnlnera; calcaria; frenos alicui; 
animum ad aliquid; diis honores; 
studium; aures; studio adhibito; 
poświęcić, tempus et diligentiam 
ad aliąuid; użyć, aegro medici- 
nam; morbis remedia; celeritatcm, 
blanditias, solatia; zachować miarę, 
umiarkować, modum sumptibus; 
przypuścić, powołać, wezwać, za¬ 
prosić , ad concilium, in auxi 
lium; ad albo in consilinm, albo 
consilio; testem; medicum; obcho¬ 
dzić się, łiberaliter, severius ali- 
quem. 

Adhinnio, ivi,U,Itum, 4. rżeć, equo. 
Adhortatio, dnia, i. napominanie, 
zachęcenie. [pominą, zachęca. 

Adhortator, Arie, m. ten, który na- 
Adhortor, 1. napominać, zachęcać, 
pobudzać, aliquem; aliquem ad 
proelium; ad laudem; in bellum; 
także z ut i ne. 

Adhuc, przysł. póty, dotąd; adhuo 
non, zamiast nondum; nihil adhuc, 
dotąd nic albo jeszcze nic; jeszcze, 
filio adhuc puero; nadto, prócz tego, 
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et erat adhacimpudens; unamrem 
adhuc adjiciam; ze stop. wyż. ad- 
huc paulQ minus. 

Adiabene, es, i. prowincya Assyryi; 
stąd Adiabenus, a, um, Adjabeń- 
ski; Adiabeni, orum, Adjabeńczy- 
cy; Adiabenicua, a, um, przydo¬ 
mek cesarza Sewera. 

Adlgo, egi, actum, 3. przypędzić, 
pecus a vicis; aliquem ad urnbras; 
arbitrum albo arbitrium (przed sąd 
polubowny zaprosić, wezwać); — 
przybić, clayum ad aliquid; pod¬ 
dać, fl amina adacta turri; wbijać, 
tigna fistucis; harpen in pectus; 
sibi gladium, sagitta per loricam 
adacta; — przenoś, przyprowadzić, 
przyprawić, skłonić, ad mortem; 
aliquem ad jusjurandum, albo ju- 
Tejurando, albo sacrainento; in sua 
verba jusjurandum a., skłonić do 
przysięgi na rzecz swoją. 

Adimo, emi, einptum, 3. odjąć, ode¬ 
brać, alicui opes; don a, signa, im¬ 
perium, prospectum, vitam; pozba¬ 
wić, spem; uwolnić, dolores; wy 
rwać, aliquem leto; z tryb. bezok. 
ad. cantare. [styl szumny. 

Adipatus, a, um, tłusty;—przenoś 
Adipisoor, eptus, 3. doścignąć, fu- 

gientem; osiągnąć, otrzymać, przyjść 
do czego, senectutem; regnum; ami- 
citiam;jus suum, Yictoriam; hono- 
res ab a!iquo; omnia e natura; 
adeptus czasem także biernie, ean- 
dem accusant adeptam. Cic. Sen. 2. 

AditiaU*, e, tyczący się przyjścia, 
przystępu. 

Aditus, a, um, imiest. od adeo. 
Aditus, us, m. przyjście, tantae mul- 

titudinis aditu perterriti; przystą¬ 
pienie, ad causam; możność, wol¬ 
ność, prawo udania się dokąd, zbli¬ 
żenie się, przystęp, aditus merca- 
toribus est ad eos; natura situs 
difficilii aditu, aditus alicui patet 
ad aliquem; ad honorem; laudis; 

aditum petere, dare (prosić, dawać 
posłuchanie); droga, ad urbem, 
templi, nemoris; a. acclms. 

Adjaoeo, 2. być przyległym, Etru- 
riam, marę; agro Koman o. 

Adjeetio, ónis, z. przydawanie, przy¬ 
łożenie. [żenie. 

Adjeotua, us, m. przydawanie, zbli- 
Adjioio, jęci, jectum, 3. dorzucać, fo- 

nes (saiis); in litus telum; quo telum 
adjici posset; rzucać, zwrócić, oculos 
ad aliquem; oculum hereditati: ani- 
mum ad aliquem albo ad aliquid 
(uwagę zwrócić); wrzucić, olivas 
in vas; sulphur aquae; lapides; 
dodawać, aggerem ad munitiones; 
captivos classi; adjecto Coelio monte; 
talenta ex praeda; restes;—przenoś, 
ad belli laudem doctrinae gloriam; 
animos (dodać serca); magnitudini 
Pori (więcej wywyższyć); dodać co 
mówiąc, aliquid, albo z 4 przyp. 
i tryb. bezok.; adjice aliquid, al¬ 
bo quod (że); przy sprzedażach pu¬ 
blicznych: więcej ofiarować, supra. 

Adjudioo, 1 przysądzić, przyznać, 
alicui magistratum; causam alicui 
(na czyją korzyść rozstrzygnąć). 

Adjumentum, i, n. pomoc, ad ali- 
quid, alicui rei. 

Adjunotio, onis, i. przyłączenie, 
związek; naturaead homincm; do¬ 
datek, warunek. 

Adjunctor, óris, m. który co przy¬ 
czynia, przydaje. 

Adjunctua, a, um, przyłączony, do 
czego należący; adjunctum, i, n. 
rzeciow. to, co do czego należy, 
z czćm się łączy; adjuncta, orum, 
okoliczności uboczne, przyległe. 

Adjungo, jurni, junctum, 3. przy¬ 
wiązać, zaprzęgać, ulmis Yiteś; tau- 
ros aratro; złączyć, navem ad 
alias, montes tres urbi; adjunctis 
de suis comitibus; przyłączyć, li- 
teras; graniczyć, insula oppido ad¬ 
juncta; regio, marę;—przenoś, re- 
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Tłus praesentibus futuras; łączyć 
się z kim przyjaźnią, przymierzem 
i t.p., aliąuem socium sibi, amicum; 
socios; aliąuam sibi niatrimonio; 
ad amicitiam; in societatem urbes; 
sibi aurilium; przykładać się do 
czego, animum ad aliąuod studium. 

Adjuro, 1. przysięgać, przysięgą 
stwierdzać, aliąuid alboz4przyp. 
i tryb. bezok. 

Adjuto, 1. pomagać 
Adjutor, óris, m. pomocnik, sprzy¬ 

mierzeniec. 
Adjutórium, ii, n. pomoc, ratunek. 
Adjuvo, 1. pomagać, wspićrać, ali¬ 

ąuem (in aliąua re); aliąuem ad 
bellum; adjurari opibus alicujus; 
prudentia; popierać, zasilać, pod¬ 
niecać, consilium; ignem; rictori- 
am; multum eorum opinionera ad- 
juvat, quod —: także samo adj. być 
pomocnem, zbawiennćm, korzyst¬ 
nym; aliąuid; non multum. 

Adl*, patrz all-. [gać. 
Admaturo, 1 przyspieszyć, poma- 
Admetior, mensus, 4- odmierzyć, 
frumentum alicui ex area. 

Admetus, i, m. 1) król Tessalii, mąż 
Alcesty; 2) król Molossów. 

Admlniculor.l podpierać, wspićrać 
Adminiculum, i, n. podpora; — 
przenoś, pomoc, posiłek. 

Administer, stri, m. sługa, pomo¬ 
cnik; uczestnik w złem. [nica. 

Admmistra, ae, ż. służąca, pomoc- 
AdmŁoistratio, ónis, z. sprawowa¬ 

nie, kierowanie, zarząd, navis; bel li; 
reipublicae; używanie, portus. 

Administrator, óris, m. zawiadow¬ 
ca, wódz. 

Administro, 1. zawiadywać, kiero¬ 
wać, prowadzić, nares, classem, do- 
mum; bellum, eiercitum, rempu- 
blicam, prorinciam; sprawować, le- 
gationes; robić urządzenia, per se, 
quae Tidebantur, administrabant; 
troskać się, ea, quae amissa sunt; 

dextram partem operis (z prawćj 
strony zajmować się pracami oblę- 
żniczemi); rem albo ea quae quis 
imperat (zamiary albo rozkazy czyje 
wypełniać); wykonać, popełnić, cae- 
dem; dostarczyć, omnia popuło 
Rom. administrata sunt. 

AdmirabUis, e, zadziwiający, szcze¬ 
gólny. 

Admirabilitas* atis, i. podziwienie. 
Admirabiliter, dziwnym, niesłycha¬ 
nym sposobem. 

Admiratio, ónis, i. podzi wlenie, 
szacunek; regis; rei; dmtiarum; 
admirationem morere, habere. 

Admirator, óris, m. chwalca, wiel¬ 
biciel, miłośnik, antiąuitatis. 

Admiror, 1. dziwić się, zdumiewać 
się, aliąuem; aliąuid, albo z 4 przp* 
i tryb. bezok. albo z quod; uwiel¬ 
biać, admiror et diligo, admiranda 
Tirtus. 

Admitoeo,miscui,miztum albo mis- 
tum, 2. przymięszac, dodać, (alicui 
rei) aliąuid; his legionibus Anto- 
uiauos milites; versus orationi; 
wmięszać, se ad id consilium ad- 
miscere albo admisceri; pomięszać, 
lacte;—przenoś, hoc cum iis ratio- 
nibus admisceri nolo. 

Admisaarius, ii, m, stadnik, ogier. 
Admissio, ónis, i. przypuszczanie, 
łączenie bydląt; posłuchanie, 
przystęp. 

Admissum,i, n. wykroczenie, wina. 
Admistus, a, um, imiesł.od admisceo. 
Admitto, misi, missum, 3. przypu¬ 

ścić, aliąuem ad se domum; mili¬ 
tes in tabemaculum; ab eo admitti 
b&rbaros; przyłożyć, sibi aspidein; 
dać przystęp, posłuchanie, legatos; 
ad regem admitti; do narady, spraw 
i t. p. przypuścić, aliąuem ad col- 
loąuium; ad consilium; horum iu 
numerum; dostać się, in sedem Cyri 
admitti; łączyć zwierzęta, eąuum 
eąuae;—przen przypuścić, ad aures, 
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ad animum allquid; precationem; 
aves admittimt, obiecują pomyślny 
wypadek;—dopuścić się, popełnić, 
facinus, scelus, dedecus; puścić 
wolne cugle, cquum ad albo in 
aliquem; equo admisso; przyśpie¬ 
szyć, admisso passu. 

&.dmixtio, ónis, i. przymięszanle. 
Admirtus, a, urn, imiesl. od ad- 
misceo. 

Admódum, przysf. bardzo, nader, ar- 
cy, natura a. liberalis fuit; pernicio- 
sum a. hoc bellum fuit; non a. 
clare natus; ad. nihil, zgoła nic; 
nullus a. zgoła żaden; prawie, a. 
puer, adolescens, jurenis, scnex; 
zupełnie, eiacto a. anno; a. dedi- 
tus religionibus; szczególnie, me 
a. diligunt; non a. aliquid affec- 
tare; przy liczbach: blisko, turres 
a. centum riginti; equites mille a. 

Admćlior, 4- zdobywać się na siłę; 
rupes a. oszańcować się skalami. 

Admoneo, monui, monitum, 2. przy¬ 
pominać, napominać, ostrzegać, ali- 
quem priorum mało rum; aliąuem 
dealiquare; aliquem haec; multa; 
praesidia nova; z 4 przyp. i tryb. 
bezok.; upominać się, aliquem se¬ 
ria alieni; zwracać na co uwagę, 
przestrzegać, aliquem temporum; 
admonitus casu; literis; eum ad- 
monen cupiebat; radzić, wzywać, 
upominać z ut, albo ne; takie bez 
spój. z tryb. łącz hunc admonet, 
Iter caute faciat; napędzać, łibe- 
ros Terberibus. 

Admónitio, ónis, i. przypominanie, 
Terbi unius; upominanie się o za¬ 
płacenie długu; napominanie, przed¬ 
stawienie, ofiicii; naganianie, na¬ 
pędzanie do czego. 

Admónitor, óris, m. ten, który co 
przypomina, zachęca do czego. 

Admónitum, i, n. upomnienie,przed¬ 
stawienie. [inoneo. 

Admónitus, a urn, imlest. od ad 

AcUnćnituB, ns, m. przypomnienie, 
locomm; przedstawienie, admonitu 
tuo albo alicujus. 

Admordeo, mordi, morsurn, 2. nad- 
kąsić, nadgryźć. 

Admótio, ónis, i. przybliżanie. 
Admóveo, movi, motum, 2. przy¬ 
bliżyć, przyłożyć, aspidem ad cor- 
pus; bastam pectori; se lateri ali¬ 
cujus; filius genibus regis admo- 
vetur; (upada do nóg); Yictimam 
aris, (prowadzić do ołtarza); na¬ 
rzędzia oblężnicze przystawić, opus 
ad turrim; arietes munimentis; sca- 
las (moenibus); wojsko, flotę pTO- 
wadzić, erercitum adurbem; pro- 
pius urbem; copias in locum; co- 

ias oppido; classem litori; na stro. 
ier. admoretur acies; admorentur 

nares; — przenoś, przypuścić, ali- 
quem ad munera publica; wynieść 
in idem fastigium; ściągnąć, spro¬ 
wadzić, genti bella civilia; erter- 
nam opem; przyłożyć się do cze¬ 
go, wziąć się, m&num alicui rei 
lanae, operi, rectigalibus; pobu¬ 
dzać, 8timulos admorere; zasto¬ 
sować, orationem ad sensus animo- 
rum; albo aniims judicum; cura- 
tionem adaliąuem; wzbudzić, ali¬ 
cui desiderium patriae, metom; 
przybliżyć, fasciculum ad nares; 
admoreri, być zbliżonym, aedifi- 
cia non suut admota muris;—prze¬ 
noś. admoretur spes propius; oc- 
casio; admotus in propiorem ami- 
citiae locum; przyspieszyć, diem leti. 

Admugio, 4. zaryczeć. 
Admurmuratio, ćmią, z. szmer, 

szemranie. 
Admurmuro, 1. mmczćć 
Adn-, patrz ann—. 
Adóleo, olevi (olui), ultum, 2. wy¬ 
dawać zapach; zapalać, tura; vis- 
cera tauri; alt&ria donis (dary na 
ołtarzach); penates flammis (ogień 
na kominie); igne altana adolen- 
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tur; cruore aras, (pokropić, po- 
pryskać). 

Adóleaoens, tis, młody, młodzieniec, 
często się kładzie dla odróżnienia 
Od innćj starszej osoby tegoż sa¬ 
mego nazwiska, Cn. Poitipejus ad. 

Adóleacentia, ae, *. młodość. 
Addlescentulua, i, m młodzienia¬ 
szek; żołnierz nowozaciągniony. 

Adólesco, olevl, ul tum, 3. dorastać, 
wzrastać, — przenoś, a. luna, aetas, 
respublica, cupiditas. 

Adólesco, 3. palić się. 
Adónia, is, albo idia, ulubieniec 

Wenery; stąd Adonia, órum, n. 
święta Adonisa. 

Adóperlo, operni, opertum, nakry¬ 
wać, zasłaniać. 

Adoptio, Ónia, i. przysposobienie 
prawne dziecięcia za swoje. 

Adoptivua, a, um, przybrany, przy¬ 
sposobiony; filius; szczepiony. 

Adopto, 1. przysposobić, przybrać, 
sibi patronum aliąucm ; sibi filium; 
aliąuem testamento; szczepić. 

Ador, ória, n. gatunek zboża. 
Adóreus, a, um, zbożowy; adorea^ 
ae, i. nagroda żołnierzom dawana 
w zbożu;— przenoś, sława wojenna. 

Adórior, ortus, 4. uderzyć na co, 
napadać, najechać, udać się, ali¬ 
tem ferocius; locum; ad. ex in- 
sidiis; wziąć się do czego, coś 
przedsięwziąć, aliquid, albo z tryb. 
bezok. 

Adorno, 1. uzbroić, opatrzyć, za¬ 
rządzić potrzebne środki, przygo¬ 
tować, aliąuem armis; nayes; ac- 
cusationem: — ozdobić, ubierać, ar- 
ma auro; tunicas gemmis; aliąuetn 
insigni veste. 

Adóro, 1. bóstwa wzywać, modlić 
się, uprosić, ubłagać, deum; pa- 
cem deum; czcić, uwielbiać, ubó¬ 
stwiać, adorari se jussit. 

Adorsus i adortus, patrz adordior 
i adorior. 

Adp-,adq-,adr-, patrz app-,acq-,wr-. 
Adrado, rasi, rasum, 3. osirobać, 

ogolić. 
Adramytteum, i, tudzież, -ion,.ii, rt. 

miasto w Myzyi; stąd Adramyt- 
tónus, i. m. Adramytteńczyk. 

Adraatus, i, m. król Argos. 
Adria-, -acus, -anus, patrz Hadr-. 
Adrumentum, patrz łladrnm—. 
Adsc-, adsp-, adst-, patrz asc-. 
Adse-, adsi-, adso-, adsu-, patrz ass-. 
Adt-, patrz att-. [Eburonów. 
Aduatuoa, ae, r. zamek w krainie 
Aduatuci albo -ioi, oram, m. naród 

w Gallii Belgijskiej. 
Adulitio, ónis, ż. łaszenie się, po¬ 
chlebstwo. 

Adulator, óris, m. pochlebca. 
Adul&tdriua, ą, um, pochlebny, po¬ 

chlebstwem trącący. 
Adulo, 1. łasić się, pochlebiać. 
Adulor, 1. łasić się, pochlebiać, 

czcić niewolniczo, alicui albo ali¬ 
ąuem. 

Adulter, era, eram, cudzołoźny, fał¬ 
szywy; stąd rzeczow. adulter, eri, 
tn. i adułtera, ae, i. cudzołożnik, 
cudzołożnica. 

Adulterinus, a, u ra, cudzołoźny, fał¬ 
szowany, nieprawy, nieprawdziwy. 

Adulterium, ii, n. endzołoztwo. 
Adultero, 1. cudzołożyć, gwałcić, 
fałszować. 

Adultus, a, um, imiesł. od adolesco, 
dorosły, puer jam adulta aetate; 
mochy, kwitnący, pestis; Athenae; 
populus. [naśladowanie. 

Adumbritio, dnia, i. pierwszy rys; 
Adumbratus, a, um, zmyślony, fal- 
szywy, próżny, laetitia; Tir 

Adumbro, 1. zasłaniać, pierwsze 
rysy rzucić, zmyślić, ementiendo 
a., naśladować. [zagięcie. 

Adunoitaa, atu, i. zakrzywienie, 
Adunous, a, um, zakrzywiony, ha- 

czysty. 
Aduno, 1. łączyć, jednoczyć. 
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Adurgeo, 2. przypierać, popychać, 
rem, aliąuem; ścigać, prześladować. 

Adiiro, ussl, ustum, przypalić, opa¬ 
lić, proiima, capillum, manus; od- 
ziębić, frigus a ; pałać miłością. 

Adusąue = iisque ad z 4 przypad. 
aż do: zupełnie, wszędzie. 

Aduatus, a um, przypalony, ogo¬ 
rzały, czarniawy, color. 

Adweeticius, a, um, sprowadzany 
skąd inąd, vinum. [co. 

Adveotof I. przywozić, przystawiać 
Advectrusf us, m. przywóz. 
Adweho, vexi, yectum, 3, przywo¬ 
zić, dostarczać; frumentum; sester- 
oumsexagies; peditum mille; ad- 
recta classis; advehi, dojechać wo¬ 
zem, koniem, curru, eqno. 

Advelo, 1, okryć, zasłonić. 
Adven&, ae, m. przychodzień, obcy, 

nieświadomy, in sua patria. 
Advenio, veni, rentum, 4 przybyć, 

dostać się, in provinciam; Delphos; o 
czasie: zbliżać się, nadchodzić; o sła¬ 
bościach, niebezpieczeństwach: wy¬ 
buchnąć, zjawić się, powstać; o po¬ 
myślnych wypadkach: zdarzyć się. 

Adventicius, a, um, przychodzący 
skąd inąd, obcy, copiae, doctrina; 
nadzwyczajny, przypadkowy, pecu- 
nia (Die po ojcu odziedziczone, ale 
przypadkiem, niespodzianie, otrzy¬ 
mane); coena, obiad dany na przy¬ 
bycie kogo obcego, cudzoziemca. 

Advento, 1, przybliżać się, nadcho¬ 
dzić, pospieszać, magno cum exer- 
citu; adventante exercitu; ex Ma¬ 
cedonia; ad Italiam;— przenoś, ad- 
rentat tempus, senectus, mors 

Adwentua, us, m. przybycie, nadej¬ 
ście, zbliżenie się, ad urbem; ali- 
cujus; in Galliain; pokazanie się, 
wybuch, lucis; malorum. 

Adwors&rina, a, um, nieprzyjazny, 
przeciwny, dux; factio; quibus re¬ 
bus nox adyersaria est; — rrtczow. 
adyersarius, njn. przeciwnik; w licz. 

mn. adrersaria, orum, n. pamiętnik, 
dziennik. 

Adweraio, ónis, f. skierowanie; ani- 
mi, uwaga, albo zajęcie umysłowe 

Adwersor, opierać się, sprzeciwiać 
się, alicui, legi. 

AdversuB, a, um, naprzeciw czego 
będący, z przodu, collis a. huic et 
contrarius; duces; navis; hostes; 
nostris (navibus) a.naves; adrerso 
pectore; minus adyersum, rana 
z przodu zadana; adyersis telisfi- 
gebautur; colle adverso (na prze¬ 
ciwległym wzgórku); nieprzyjazny, 
niepomyślny, nieszczęśliwy, adyer¬ 
sis diis,przeciw woli bogów; yale- 
tudo adrersa, stan zdrowia niepo¬ 
myślny; res adversae; casus ad- 
yersi, nieszczęście; proelium; si 
quia adrersi accidat. 

Adversu» i adyersum, przysł. na¬ 
przeciw, ire ; arma ferre; przyim. 
rząd. 4 przyp. przeciw, a. montem. 
ad. aliquem sentire; stare; esse, 
proficisci, yenire, helium gerere, 
dimicare, bunc a.; bas a. copias; a. 
rempublicain facere; a. quod; iu- 
yictus a. aliquem albo aliquid; 
ku, względem, excusatione uti a. ali- 
quem; justitia, rererentia, aequitas, 
fides a. aliquem; w porównaniu, 
obok, a. yeterem imperatorem com- 
parabitur. 

Adverto, yerti, yersum, 3, obracać, 
kierować, agmen parti; classemin 
portum; prorasterrae; oculos,au- 
res adv. ad aliquid, albo alicui 
rei; animum ad. (zwyczajnie ani- 
madvertere), uważać, spostrzegać, 
poznać, id, hoc, quod; quare ani¬ 
mum ad v cisa, z 4 przyp. i tr. bezok; 
czasem samo adrertere aliquid; — 
w poezyi: animis ad. (brać do serca, 
wziąć na pilną uwagę); — a. in ali- 
quem, karać. 

Adve8perasoittyesperavit, 3,zmierz¬ 
cha się, ma się ku wieczorowi 
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Advigilo, 1. czuwać nad czem, ad 
aliqnid. 

Advóoatio, ónis, z. przywołanie o- 
brońcy prawnego, termin sądowy, 
zwloką, pomoc sądowa,n&rad& praw¬ 
nych obrońców. [poradnik. 

Advóoatus, i, m. obrońca sądowy, 
AdvÓeo, 1. przyzwać, powoływać, 
ałiąuem; populum in concionem, 
amicos in consilium; consilium; ali- 
ąuemaegro;—przenoś, animum ad 
sc ipsum, (przyjść do przytomności). 

Advólatufl» us, m. przylatanie. 
Advólo, 1. przylatywać, spiesznie 
przybywać, rzucić się na kogo, in- 
zredibili celeritate; citatis equis; ad 
castra; ad hostem;in Fomianum; 
Romam e Lucania;— przenoś, fama 
mali advolat Aeneae. 

Advolvo, volvi, wolutum, 3. przy¬ 
toczyć , tocząc dostarczyć, omos 
montibus; advolvi. albo se adrol- 
vere genibus, albo pedibus, także 
genua ahcujus, (rzucić się komu 
do nóg). [świątyni; skrytość. 

Ady tum, i, n. wewnętrzna część 
Aeacua, i, m. kroi Eginy, ojciec Pe- 
leuszai Telamona, dziad Achillesa 
i Ajaksa: stąd Aeacidee, ae, m. syn, 
wnuk, potomek Eaka; Aeacideius, 
a, urn, Eacydejski; regna Aeacideia, 
Egina. 

Aee»a, ae, albo Aeeeó, es, i. miej¬ 
sce pobytu czarownicy Cyrce; stąd 
Aoaeus, a, um, Eejslri. 

Aedes, i6, i. świątynia; aedes, ae- 
dium.dom; w ulu komórki pszczół; 
aedes aurata, katafalk. 

Aedicula, ae, i. pokoik, w licz. mn. 
domek; 2) framuga, [dowa, budynek. 

Aediflo&tio, onis, i. budowanie; bu- 
Aedificattuncula, ae, z. domek. 
Aedifioator, óris, m. budownik, 

twórca, nemo ilio minus fuitaed., 
lubiący budować. 

Aedifioium, ii, n. budowa, ejus ri*i 
aedificia; rici aedifuńaque. 

Aedifioo, 1. budować, zakładać, dr 
cum, forum, thermas, casas, domum, 
casteiluin, regiam, templum; multa 
aedificarit; Athenienses aedifican- 
tes prohibere sunt conati; — prze¬ 
noś. urządzić, rempublicam. 

Aedilioius, a, um, do edylów na¬ 
leżący; rzeczow. aedilicius, ii, m. 
były edyl. 

Aedilia, is, w. Edyl, Aediles plebis, 
edylowie ludu, do których należał 
nadzór świątyni Cerery (aedes Ce- 
reris) opiekunki ludu, tudzież pil¬ 
nowanie religijnych ludowych uro¬ 
czystości. W r. 38S od zbud. Rzy¬ 
mu przybyło dwóch edylów zwa¬ 
nych aediles curules, którzy mieli 
większe znaczenie. Wszystkich było 
obowiązkiem mieć dozor nad gma¬ 
chami publicznemi, wodociągami, 
dowozem żywności, przestrzegać, 
aby ulice były utrzymane w czy¬ 
stości, i t. p. Szczególny nadzór nad 
targiem zbożowym oddany był r. 
710 od. z. R. edylom zwanym ae¬ 
diles Cereales. 

Aedditas, atis, i. edylostwo. 
Aedituus, i, m. sługa kościelny, do¬ 
zorca; ponioważ obcym osobno¬ 
ści świątyni pokazywał, stąd aedi- 
tuus znaczy takie poetę albo mówce, 
który ogłasza pochwały. 

Aedui, oram, m. naród w Gallu 
Belgijskiej. 

Aetea, albo, -a, ae, w. król w Kol¬ 
chidzie, ojciec Medei; Aoófcaeus, 
a, um, należący do króla Kolchidz- 
kiego — Aećtias, adis, i Aeótine, 
es, ź. Medea, córka Aeety. 

Aegae albo Aegeae, arum, i. miasto 
w Macedonii (inne w Cylicyi), stąd 
Aegeas, atis, m. mieszkaniec Egei. 

Aegaeus,a, um. Egejski; Aegaeum, 
albo Aegeum marę, morze Egej¬ 
skie, Archipelag— freta Aegea, Cy- 
clades Aegaeae. 

Aeg&tes,ium, z. wyspy przy Sycylii. 
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Aeeaae, Aegeas, patrz Aegae. 
Aeger, aegra, aegrum, cierpiący, sla¬ 

by, chory, corpus; valetudo; aeger 
ascendit nayem; ei yulnere albo 
vulncribus; sus, seges; — przenoś, 
stroskany, frasobliwy, strapiony, 
cierpki, aeger curis, amore ; pełen 
trosk, kłopotliwy, bolesny, amor, 
mors; biedny, zly, wątły, aegra 
pars reipublicae. 

Aegdua, a, um, patrz Aegaeus. 
Aegeus, ei, w król Ateński, ojciec 
Tezeusza; stąd Aegides, ae, m. po¬ 
tomek Egeusza. [taginie. 

AegimOrua, i, i. wyspa przy Kar- 
Aegina, ae, i. wyspa w bliskości 

Aten; Aegmenaea, ium, i Aegine- 
tae, arum, mieszkańcy Eginy. 

Aeginium, ii, n. miasto w Macedonii. 
Aegion albo Aegium, ii, n. miasto 

w Achai *, stąd Aegiensis, Egieński, 
w licz. mn. Egieńczycy. 

Aegis, idis, f. Egida, tarcza Jowisza, 
takie Minerwy z głową Meduzy; 
— przenoś, obrona. 

Aegiathue, i, 7W. syn Tycsta, mor¬ 
derca Atreusza i syna jego Aga- 
memiiona. 

Aegoa flumeu, (po grecku: Aegos 
potamos) rzeka na półwyspie Tra¬ 
ckim; miasto. 

Aecre, 'prtysl. dotkliwie, przykro, 
cierpko* gniewliwie, aegreferre ali- 
quid, z 4 przypad.i tryb.bezok- nie¬ 
chętnie znosić, pati; nie byc zado¬ 
wolonym, a. accipere, niechętnie 
przyjąć; a. obtemperare, z trudno¬ 
ścią słuchać; flumen transire,im- 
petrare, conficere aliąuid 

Aegreaco, 3. chorować, stawać Się 
chorym; trapić się. 

Aegrimóma, ae, i. smutek, troska. 
Aegritudo, inia, i. smutek, niespo- 

kojność, morhis atque aegritudi- 
nibus. 

Aegr ótitio, óni», i. chorowanie; cho¬ 
robliwy stan duszy. 

Aegrdto, 1. chorować, być słabym 
na ciele i umyśle. 

Aegrótue, a, um, chory, cierpiący, o- 
słabione; także: respublica,animus. 

Aegypsos, i, i. miasto w Mezyi. 
Aegyptue, i, i kraj w Afryce; Ae- 
gyptius, a, um, Egipski; rzeczow. 
Egipcyanin. 

Aelinoe, i, m. śpiew żałosny. 
AeliuB, nazwisko Rzymskiego rodu; 
lex Aelia; Aelitous, a, um, Eli- 
ański. 

Aemiliua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; Aemili&nua, a, um, 
nazwisko Scypiona Afrykańskiego; 
także imię jednego z cesarzów. 

Aemonla, patrz Haein. 
Aemulatio, onia, *. wspólubieganie 

się, laudis; zazdrość, dignitatis. 
Aemul&tor, órie, m. współubiega- 
jący się, naśladowca. 

Aemul&tuB, us, w». zazdrość. 
Aemulor, 1. iść na wyścigi, współ- 

ubiegać się, naśladować, aliąuem; 
ałicujus virtutem; morem, gloriam; 
takie alicui; zazdrościć, alicui, albo 
cum aliąuo. 

AemuluB, a, um, współubiegający 
się, mulier aemuła laudis; aemu- 
lus imperii, regni; zazdrosny, aem. 
Tritou; rzeczow. zawistnik, remoto 
aemulo; aemula Romae, albo Ro- 
mani imperii (C&rthago); podobny, 
równy, alicui. [Kampanii. 

Aenaria, ae, z. wyspa naprzeciw 
Aenea, ae, ź. miasto w Chalcydzie; 

stąd Aeneates, um, m. Eneaci. 
Aeneas, ae, m. syn Anchisesa i We- 

nery; Aeneades, ae, m. potomek i 
towarzysz Eneasza; Aeneis, idia, 
albo idoB, Eneida, poemat Wirgi¬ 
liusza; Aeneius, a, um, tyczący 
się Eneasza. 

Aeneus, aóneua, ahenini, miedzia¬ 
ny, bronzowy, signa, statuae, lori- 
cae, coronae; proles (z wieku mie¬ 
dzianego) — przenoś, niepokonany. 
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Aeula., patrz Aenea. 
Aeni&nes, urn, m. lud w Tessalii. 
Aeni^taa, atistn.zagadka,rzecz tru¬ 
dna do zrozumienia, somniorum. 

Aćnipes, albo ahen-t pedic, mie¬ 
dzian o-nogi. 

Afinua albo ah$n — miedziany, me¬ 
taliczny; rzeczom, aenum albo a- 
hen — naczynie miedziane;—prze¬ 
noś. niepokonany, nieczuły. 

Aenus albo Aenos, i, i. miasto 
w Tracyi; Aenei, albo Aenii, o- 
rum, m. Enianie; 2) Aenus, i, m. 
rzeka Inn. 

Aeóles, um, m. mieszkańcy Eolidy; 
Aeolius, a. um, Eolski; Aeolia, ae, 
i Aeolis, Idia, i. kraina w Azyi 
mniejszej 

Aeóluft, i, m. bożek wiatrów, Aeó- 
lidea, ae, 97i. syn albo potomek. 
Eola; Aeolie, idia, f. kobieta po¬ 
chodząca od Eola; Aeolius, a, um, 
do Eola należący. 

Aequabilis, e, jednostajny, równy, 
partitio; jus, quod in omnes aeq. 
est; bezstronny. 

AeąuibiHtac, itia, £. jednostajność, 
motus; równość, bezstronność, ła¬ 
godność. [równo, umiarkowanie. 

Aeąuabiiiter, przynł. jednostajnie, 
Aeąuaerua, a, um, równy co do 

wieku. 
AeąuAlia, e, równy, tumuli; pars ae. 
altcri parti; inter se i cum aliąua 
re; rzeczom, rówiennik, równy wie¬ 
kiem, równoczesny;— przenoś, zgo¬ 
dny, acqualem se omnibus ezhibere. 

AequalitasJ &tiaf Ł. równość, podo¬ 
bna własność dwóch lub więcćj 
rzeczy, yerborum, fraterna; ró¬ 
wność wieku, praw; tożsamość; je¬ 
dnostajność w zachowaniu się. 

Aeąu&liter, pnysl. równo, podo¬ 
bnym sposobem; distribuere; 2) je- 
dnokształtnie, collis ab summo ae. 
decliris. [równanie. 

Aeąu&tio, unia, i. równy podział, 

Aeque» prcysl. równo, trabes ae. lon- 
gae; tyleż, równie jak, z nast. ac, 
atque, et, quam, ut, cum (jak) albo 
bez wyrazów porównawczych: utpo- 
stea numqoam deitro (oculo) aeque 
bene usussit; — przenoś, słusznie. 

Aeąui albo Aeqmculi, o rum, m. Lud 
na granicy półn. wsch. Lacyum; stąd 
Aeąuioua i AeąuioulŁnua, a, um, 
należący do Ekwów. 

Aeąuillbria,e, równoważny; Aeąui- 
libritaa, &tia, równy podział sił, 
równowaga. 

Aeąuilibrium, ii, n. równowaga, ró¬ 
wne ważenie się szal, zupełna rów¬ 
ność. 

Aequim&liilm albo -maelium, li, n. 
plac dawnego Rzymu, gdzie stał 
dom Sp. Meliusza, który był znie¬ 
siony, &equata solo; późnićjmiej¬ 
sce przedaiy, mianowicie zwierząt 
ofiarnych. 

Aeąuinoctl&lia, e, rów no nocny, rów- 
nodzienny, tempus. 

Aeąuinoctium, ii, tn. porównanie 
dnia Z nocą. 

Aeąuiparo, 1, równać, porównywać, 
aliąuem ałicui; wyrównywać, ali- 
quem labore corporisąue viribus; 
urbem dignitate. 

Aeąuitas, 6ti», i. równość, symetry- 
czność; równość w obliczu prawa, 
słuszność, prawość, jednostajność, 
spokojność, powolność, łagodność, 
animi; zadowolenie, umiarkowanie; 
2) dogodne położenie, loci. 

Aequo, 1, a) równać, równo rozdzie¬ 
lać, sortes, pecunias; równość ma¬ 
jątku wprowadzać; pedites(równą 
liczbę stawiać), b) zrównać, ae. solo; 
suas opes cum potentissimis aequa- 
ri; fortuna certamen aequat; stawić 
w równi, tenuiores cum principibus; 
aliąuem alicui; wyrównać, qui 
jam illis fere aeąuarunt; zwykle 
z 4 przyp. aquae fastigium; turres; 
wynosić, quinquaginta talenta; wy- 
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równać, cnrsom eąuonuu, albo cur- 
su eąuum; aliąuem spode corporis; 
aliąuem gloria, Lamii*. 

Aequora órU, n. równia, płaszczyzna; 
campi; maris, ponti, powierzchnia 
morza; morze. [rza należący. 

A«qu6reus, a, nm, morski, do mo- 
Aeauo*, a, nm, równy, aeąua la- 
titadine atąue ille agger fuerat; 
aeqno fere spatio abesse; aeąuus 
arcibus agger, równo rozdzielony; 
aeąuis portionibus, albo pensioni- 
busdare, solvere;—przenoś, a) ró¬ 
wny, libertas, Jus, conditio, cer- 
tamen; seąua mann, albo seąuo 
proelio, albo seąuo Martę disce- 
dere (z równćm szczęściem, tak/ że 
ani jedna ani druga strona z placu 
boju nie odchodzi zwyciężko); a&- 
quo Martę pngnare (z równą nadzie¬ 
ją zwycięztwa). Stąd ex seąuo, po¬ 
dobnym sposobem; albo z równem 
prawem; in seąuo, w podobnem 
położeniu i jednakowych stosun¬ 
kach, aliąuem alicui ponere, esse, 
stare, b) słuszny, prawy, postulatio, 
conditio; seąuum est, słuszna jest, 
należy się, alicui, albo z 4 przyp. 
itr.bezok.; neczow. seąuum, i, a. 
słuszność, in jurę aut in seąuo; 
grańus seąuo; seąutim et bonum; 
albo seąuum bonum, co jest dobre 
i słuszne; leges ex bono et seąuo ; 
seąui bouiąue, albo seąui et boni 
facere aliąuid; ej bezstronny, judi- 
cium; judex, testis; d) życzliwy, 
przychylny łaskawy, aures, seąuo 
senatu; seąui etiniąui, przyjaciele 
i nieprzyjaciele; 2)równy, płaski, 
regio, loeus; a stąd aeąuum, i, n. 
równina, in aeąuum desceudere, 
—przenoś, przyjazny, dogodny, ae. 
alicui loeus; et tempore et loco 
aeąuo; spokojny, jednostajny, po¬ 
wolny, aoąuo aaimo intuea; pro- 
fiteri, ferre, accipere aliąuid. 

A6r, aeris, m. 4 przyp. aera niż¬ 

sze powietrze (wyższe aelher) sum- 
mus aer arboris, wysokość drzewa, 
aer obscurus, mgła. 

Aeririus, a, um, miedziauy, tyczący 
się miedzi, secturae aer. kopalnie 
miedzi; tyczący się pieniędzy, ra- 
tio acraria, rachunek pieniężny; 
aerarius, obywatel z najniższój klas- 
sy w Rzymie; aerarium, ii, n. skarb 
publiczny. 

Aeritus, a, um, miedzią pokryły, 
okuty, naves; classis; (z okutemi 
miedzią przodami); leeti, z bron- 
zowemi nogami; obfitujący w pie¬ 
niądze, bogaty; 2) z kruszcu zro¬ 
biony, securis; actes (z miedzia- 
nemi pancerzami); — przenoś, nie¬ 
pokonany. 

Aereua, a, um, z miedzi, z kruszcu 
zrobiony, ensis, clipei; miedzią po¬ 
bity, puppis. Twego noszący. 

Aerifer, kruszę# albo oo kruszco- 
Aeripes. podia, miedziane nogi ma¬ 
jący. (miedź. 

AerisónuB, a, um, brzmiący jak 
Aerius, a, um, powietrzny, animan- 
tium genus; nubeS; wysoki, mons, 
Alpes. 

Aerópć, es, i Aeropa, ae, *. matka 
Agamemnona i Menelausa. 

Aeruglnósus, a, um, zardzewiały, 
brudny. 

Aerugo, mis, i. rdza, grynszpan; 
dawne pieniądze;—przenoś, łakom¬ 
stwo, chciwość, zawiść, zazdrość. 

Aerumna, ae, ż. utrudzenie, dole¬ 
gliwość, utrapienie, nędza. 

Aemmnómis, a, urn, utrudzony, 
strapiony, biedny. 

Aerusco, 1. wyłudzić. 
Aes, aeris, n. miedź; pedestris ex 
aere statua; w ogólności kruszec, 
bronz, aera refigere (ua miedzia¬ 
nych tabliczkach wyryć prawa); 
acs cavum, kocioł; uncum, hak; 
ass oznacza także pieniądze; szcze¬ 
gólniej używano aes, zamiast as- 
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ses; aes grare, dawne pieniądze 
mające wagę całego funta; terna 
nu Ilia aeris, t. j. assium. Aes ali- 
enum, pożyczone pieniądze, dług; 
facere, contrahere, zaciągnąć; in 
aes alienum incidere, zabrnąć, in 
aere alieno esse, być zadłużonym; 
labor&re ex aere alieno, bardzo się 
zadłużyć, aere alieno expediri, ex- 
solvi, uwolnić się; czasem.także 
sam wyraz aes oznacza długi; in 
meo aere est, jest ze mną w sko¬ 
jarzeniu, jest moim przyjacielem; 
aes zapłata albo żołd, aes militare, 
albo samo aes; często w Ucz. mn. 
aera;—przenoś, wartość, homo ali- 
cujus aeris- 

Aeaar, aria, m. rzeka w Kalabryi; 
Acsareus, a, um, Ezarski. 

Aeschlnea, is, m. imię filozofa Ateń¬ 
skiego i sławnego mówcy. 

Aeaohylua, i, m. tragik Grecki; 
Aescbyleus, a, um, tyczący się 
Esehyla. 

AeGouIapius, ii, m. syn Apollina 
i Koronidy, bożek leczenia, które¬ 
mu wąż był poświęcony. 

Aeaculetum, i, w. gaj dębowy. 
Aeaouieus, a, um, dębowy. 

Aesculus, i, z gatunek dębu. 
Aesernia, ae, i. miasto w Samnium; 

stąd Aeaenunua, a, um, Ezerniński; 
Aesernini, orum, m. Ezernińczycy; 
w licz pojed przydomek M. Mar¬ 
cella, i imię szermierza. 

Aesis, is, m. rzeka w Umbryi. 
Aeaon, ónis, m, ojciec Jazona. 
Aetópus, i, m. bajkopisarz zFrygii 
za czasów Krezusa; stąd Aeaóplus, 
albo -eust a, um, tyczący się Ezo- 
pa; Klaudius albo Clodius Aes. 
aktor tragiczny w Bzymie współ¬ 
czesny Cycerona. 

Aestas, atis, ż. lato (czas wiosny 
i lata), una bierne et aestate; inita 
aestate; prope exacta jam aestate; 
czas do wyprawy wojennćj sto¬ 

sowny; w ściślejszem znaczeniu 
lato: lipiec, sierpień, wrzesień, in- 
cunte aestate, media aestate, ae¬ 
state summa; podług niego czas 
liczono: septima aestate; u poetów, 
aestas, upał. 

Aeitifer, a, um, gorący, sprawu¬ 
jący upał. [szacunku. 

Aestimabilia, e, szacowny, godny 
Ae*timatio,óni«, ż. szacowanie, oce¬ 
nienie, szacunek, aestimationem fa¬ 
cere, habere; in aestimationem ve- 
nire, być oszacowanym; aes. fru- 
menti; litis (kary prawnćj); pos- 
sessionis. 

Aeatlmator, óris, m. ten, który sza¬ 
cuje, ocenia, taksator, frumenti; 
rerum; irnmodicus aes. sui, wiele 
o sobie rozumiejący. 

Aeatlmo, 1. szacować, taksować, fru- 
mentum, Utem (alicui albo alicu- 
jus) przedmiot sporu i koszta pro- 
cc8su szacować; ut aestimatur(jak 
oceniają);—przenoś, czcic, poważać, 
trzymać o kim, uważać za co, z 2. 
albo 6. przyp. magui albo magno, 
(wielce), minoris (mnićj); zprzyim. 
ex i 6. przyp. albo samym 6. przyp - 
zasady, podług której oceniamy; 
ox veńtate; quae pars (Aquitania) 
ex tortia parte Galliae est aesti- 
manda (ma stanowić trzecią część 
Gallii); aliquem habitu corporis; 
animum rultu; civitatem rińbus; 
aliąuid ?ita; aliquos pro sociis; 
\itam unicam bonum. 

Aertivus, a, um, letni, tempus, dies, 
avis, soi; aura; aestiya, orum, n 
a) obóz letni, wyprawa wojenna; 
bj letnie miejsce pobytu ludzi i zwie¬ 
rząt; także trzody tam przebywające. 

Aestu&rium, ii, n.wylćw od przy¬ 
bywającej wody morskićj. 

Aestuo, 1. wtzćć, palić się, aestuat 
ignis; być gorącym, aestuat exus- 
tus ager, aer, sol; o ludziach: roz- 
grzćwać się, sub ponderc; pałać 
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ŻĄdzą, in aliquo; burzyć się,szumićć, 
gurges aestuat; być niepewnym, 
chwiać się, wahać się, dubitatione. 

Aeatuóae, przy&Ł. i zapałem. 
Aeatuósua, a, um, gorący, parny, 

spiekły, via, Calabria; burzący 
się, freta. 

Aestus, us, m. skwar, upał, gorącz¬ 
ka, intołerabi Lis; aestu fatigari; ad 
aestus ritandos; burzenie się, szum 
gotującći się wody; burzenie się 
morza, bałwany;—przenoś, gwał¬ 
towność, siła, żądza, curarum, in- 
genii, belli cmlis; wahanie się, 
niepewność. 

AobuIs, ae, ż, albo Aesulum, i, n. 

miasteczko Ekwów; Aesul&nus, a, 
um, Ezul&ński. 

Aetas, atia, z. a) wiek, życie, quum 
aetas ejus incidisset in ea tempora; 
ea aetate esse, być w tym wieku; 
filius id actatis, (w tym wr.); sumus 
idaetatis; ab initio aetatis; ab ine- 
unte aetate; flos aetatis, albo flo- 
rens aetas (młodość); robur aetatis, 
siła wieku; — z bliższćm oznacze¬ 
niem: militaris, oonsularis, pueri- 
lis, juvenilis, adulta, media, ex- 
trema, septuagenaria; quum ter- 
tium annum ageret aetatis; auno 
aetatis undevicesimo; czasem samo 
aetas znaczy wiek młodzieńczy, de- 
decora, ąnae aetas ipsius pertulit; 
albo wiek podeszły, quum propter 
aetatem jam pedibus non valeret; 
b) czas, heroicis aetatibus; eztre- 
ma imperatorum aetas; et sua ae¬ 
tate et posteriori tempore; ejus ae- 
łatisesse; aetatis suae, ad nostram 
aetatem (do naszych czasów) — c) 
przeciąg panowania, ut omni ejus 
aetate unus senator damnaretur; d) 
czas w ogóle: omnia fert aetas. 

Aetótula,ae,ż. latka, wiek dziecięcy. 
Aeternitaa, atia, i. wieczność, ab 

omni aetemitate. 
Aetemo, 1. uwiecznić. 

Aeternua, a, um, wieczny, od nie¬ 
pamiętnych czasów pochodzący, 
sordes; nieśmiertelny, memoria, 
gloria; na wieki, in aeternum, ae- 
terno, wiecznie, ustawicznie, bez- 
przestannie. 

Aether, eris, m. wyższe, subtelniej¬ 
sze powietrze; niebo, mieszkanie 
bogów; świat nadziemski, strona 
przeciwna krainie podziemnćj. 

Aethereus, a, um, powietrzny, nie¬ 
bieski, natura; arces; z powietrza 
spadający,aqua; do ziemskiego świa¬ 
ta należący, aura ae. vesci (żyć, 
oddychać). 

Aethiops, is, m. Murzyn, w licz. 
mn. Aethiopes, um, m. Etyo- 
powie. Murzyni; Aethiópia, ae,ż. 
Etyopia, kraina w Afryce podzie¬ 
lona na zachodnią i wschodnią. 

Aethra, ae, i. wyższe powietrze, 
niebo. 

Aethra, ae, i. matka Tezeusza; 2) 
córka Oceana, matka Hyad. 

Aetna, ae, z. góra ogień wybucha¬ 
jąca w Sycylii, ktÓTą Jowisz ol¬ 
brzymów Tyfona i Encelada przy¬ 
walił (onus Aetna gravius); tam 
Wu łkana i Cyklopów miały być 
kuźnic. Aetnaeus, a, um, Etnejski 
należący do Etny i w ogóle Sy¬ 
cylijski; Aetnaei, oram, m. Cyklo¬ 
py; 2) miasto przy Etnie, stąd Aet- 
nensis, e, Etneński, i Aetnenses, 
ium, m. Etneńczycy. 

Ae totus, i, m. Etolczyk, i przgm. 
Etolski, w licz. mn. Aeteli, orum, 
Etolczycy, mieszkańcy Etolii. Ae- 
tolia, ae, i. kraina w średnićj Gre- 
cyi; Aótólicus, a, um, Etolski, 
Aetólis, ldia, i. Etolka, Aetóliua, 
a, um, Etolski, heros (Dyomed). 

Aevitas, atia, i. dawna forma za¬ 
miast aetas. 

Aewuzn, i, n. wiek, wieczność, ży¬ 
cie = aetas, aeyum agere (przepę¬ 
dzić); omne aevi sui spatiom; wiek 



Afer 23 AffioiłT 

żyda, menm; flos aevi (młodość); in- 
teger aeri (młodzieniec); aevo ingra- 
rescente, w wieku podeszłym; aevo 
confectus, laty strudzony; czas życia, 
proximi nostri aeri; nostro aevo. 

Afer, patrz Afri. stępny. 
Affabilis, e, ludzki, uprzejmy, przy- 
AffŁbilitaB, atis, i. przystępnośc, 
łagodnpść, ludzkość. [nie. 

Affabre, przysL sztucznie, dowcip- 
A.fI'a.t\m,przysL obficie, dostatecznie, 

dosyć, vesci; z przyp. 2. sibi co- 
piarum esse. 

Atratui!, us, tn. przemówienie. 
Affectatio, ónis, i. chęć zbyteczna 
otrzymania czego; zapęd; przesada. 

Affectator, ória, m. ten, który się 
bardzo zaczem ubiega, justi amo- 
ris; libertatis; imperii. 

Affeotio, ónis, z. usposobienie, stan, 
firma a. corporis; coeli; astrorum; 
— przenoś, skłonność, stan duszy, 
animi. 

Affecto, 1. jąć się czego, starać się 
o co; ubiegać się, deitra navem; 
viam (wchodzić na drogę, torować 
sobie drogę); spem (żywić); mun- 
ditiam, non affluentiam; fisci com- 
moda non admodum affectans; prin- 
cipatum totius orbis; imperium, 
regnum; cńitates (starać się pozy¬ 
skać serca ob wateli); przesadzać, wy¬ 
stawnie, wytwornie co poczynać; 
ze spój. ut, albo tryb. bezok. 

Affeotue, a, um, obdarzony, skłon¬ 
ny, virtutibus, ritiis; usposobiony, 
manus recte a.; oculus probe a.; 
quomodo a. ccelo (pod jaką gwia¬ 
zdą), cierpiący, osłabiony, Caesar 
graviter affectus, raletudine, mor- 
bis affectus; aetate albo senectute 
jam affectus; affecta jam aetate; 
zrujnowany, res affectae; fides af. 
zmniejszony kredyt; molestia af. 
przykrością dotknięty; bellum, woj¬ 
na blizka końca; aestate jam propc 
affecta, ku końcowi lata, 

Affectus, us, m stan, usposobienie, 
corporis, animi; dubii; intimi; a. 
mentis puerilis; wzruszenie umy¬ 
słu, namiętność, inaczej motus ani¬ 
mi albo commotio; żądza, sprzy¬ 
janie, życzliwość. 

Affero, attuli, allatum, afferre, 1) 
przynieść, dostarczyć, dostawie, la- 
pidem ad introitum acdis; cibaria 
camelis; eo munera; panem; do- 
na; coronam donum (w darze); epi- 
stolam, albo literas ad aliquem, 
albo alicui; aliquem; se afferre, 
albo afferri, przenieść się, zbliżyć 
się;—przenoś, aj afferre consulatum 
in famitiam (wnieść); alicui au- 
xilium; alicui salutem (pozdrowić); 
manus alicui albo alicui rei, w do- 
brćj myśli; pomagać; albo prze¬ 
ciwnie: rzucić się na kogo, na co; 
rim alicui, gwałt zadać, zmusić; 
vim ritae suae; vim et manus; bj 
przynieść wiadomość, nuntium, la- 
mam, rumores; afferre aliquid, de 
aliqua re; z 4. przyp. i tr. bezok.; 
stąd; quum crebri afferrent nuntii, 
z 4 przyp. i tr. bezok.: c) przyto¬ 
czyć, cansam, argumentum, consi- 
lium, testimonium, aetatem (na unie¬ 
winnienie); 2) rodzić, wydawać 
(o roli i drzewach);—przenoś, spra¬ 
wić, zrządzić, być przyczyną, ali¬ 
cui uiortem, pernioiem, detrimen- 
tum, dolorem, incommodum, con- 
temptum, roluptatem, laetitiam, 
salutem, facultatem fugiendi, fidu- 
ciam; wprowadzić, nora in remi- 
litari. 3) przydać, multa de suo. 
quis attulcrit; przyczynić się do 
czego, wpływać ua co, utilitatem 
reipublicae; afferre aliquid ad ali- 
quid albo aUcui rei; niłul aff., mul¬ 
tum afi. 

Afllcio, feci, fectum, 3. opatrzyć, 
medicaminc rultum; splamić, ali- 
quem macula: zaszczycić, regis ho- 
nore et nomiue; praemiis, mune- 
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ribus; rerbis; .sprawić, laetitia; na¬ 
bawić, desiderio, aegritudine, igno- 
minia, moiestia, timore; zrządzić, 
injuria; zabić, fliorte; — na stronie 
biemći: affici beneficio, otrzymać 
dobrodziejstwo; admir&tione, dzi¬ 
wić się; mętu, lękać się, obawiać 
się; dolore, bolćć; calamitate, być 
dotkniętym, tabe, morbo, clade, 
inopia, ditticultate. mało; być uka¬ 
ranym, poena, supplicio, exsilio, 
rerberibus; zziębnąć, frigore; wy¬ 
wierać wpływ szkodliwy, aestus, 
łabor, fames, siiis afficiunt cor- 
pora; przerazić, wzruszyć, dotknąć, 
zająć, ująć, ut eorum ita afficeren- 
tur animi; literae tuae sic me af- 
fecerunt; dodać, zbliżyć; biern. być 
w związku, ad id, de quo quaeritur. 

Affigo, fixi, fixum, 3- przybijać, 
przymocować, przylepiać, literam 
ad caput, aliquem cruci; aliquem 
lecto (zmusić, żeby został w łóżku); 
pilum pectori (przeszyć, przebić); 
falces atfirae longuriis;— przenoś, 
animo (wrazić, wpoić). 

Afftngo, finxi, fictum, 3. przyda¬ 
wać, kształtować, alicui manus; 
partem corporis; natura aut affin- 
git, aut mutat; zmyślać, aliquid 
rumoribus; alicui falsam laudem. 

Afflnla, e, graniczący, gens a. Mau- 
ris; powinowaty; — przenoś, uczes¬ 
tnik, spólwinow&jca, facinori; rei 
capitalis; alicujus culpae. 

Affinitas, fttis, i. powinowactwo 
z małżeństwa, sąsiedztwo; — prze¬ 
noś. związek, literaru m. 

Afftrmite, przytl. z zapewnieniem, 
święcie, mocno. (twierdzenie. 

Afflrm&tio, dnia, i. zapewnienie, po- 
Afflrmo, 1. wzmacniać, utwierdzać; 

societas jurę jurando atfinnatur; 
alicui spem; aliquid rationibus, 
▼irtutem armis; upewniać, zaręczać; 
twierdzić, &liquid albo z 4 przyp. 
i tryb. bezok. 

Affljnia, a, urn, przybity, przy¬ 
twierdzony, przyprawiony, ad ali- 
quid albo alicui rei. 

AfllAtus, us, 7n. dmuebame, powie¬ 
wanie, dęcie, powietrze, maris; 
montium (od gór); ex terra (wy¬ 
ziew); 8olis (od upaln słonecznego); 
—przenoś. divinus, natchnienie. 

AfAict&tio, ónia, i. trapienie, drę¬ 
czenie. 

Afflictlo, dniu, r. smutek, troska. 
Affiioto, rzucać, miotać; se afflictare. 

albo afflictari, trapić się, dręczyć 
się; być dręczonym, miotanym, na- 
res tempestas afflictabat; afflictan- 
tur nares in radis; afTlictari tem- 
pestate; morbo, aestu, febńque. 

Afflictor, óris, w. który trapi, prze¬ 
śladowca. 

Afflictus, a, um, utrapiony, upadły, 
nieszczęśliwy, respublica; conditio; 
rebus afflictis, w nieszczęsnem po¬ 
łożeniu: rzeczow. afflictis succur- 
rere (nieszczęśliwym); przerażony, 
homo; animi bonomm. 

Affligo, flixi, flictum, 3. uderzać 
o co, narem ad scopulos, rasa pa- 
rietibus, crus saxo; navim undac; 
uszkodzić, nar es afflictas atąue in 
litore ejcctas; dręczyć, trapić, affl. 
bellis. 2) obalić, solo: affl. arbo- 
rem, statnam; pobić, pokonać, Per- 
sas proeliis; rictorem;—przenoś, a) 
poniżyć, lekceważyć, religiones; b) 
osłabić, senatus me non afflirit; 
dać upaść, causam susceptam; rem 
rituperando; trapić, zasmucać, ali- 
quem, animos; se affligere, tra¬ 
pić się. 

Afflo, 1. dmuchać, chuchać, wiać 
woń wyziewać;—przenoś, być przy¬ 
jaznym, alicui, affl antę fortuna 
przynieść, rumoris nescio quid 
owionąć, nieznacznie udzielić, lae 
tos oculis honores; 2) tchnąć na 
co, dmuchać na co, terga tantum 
afflante rento; taurorum afflari ore; 
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aliquem fulminis ignibus (mić); 
afflari incendio (być ogarniemym); 
— przenoś, afflat* est numine jam 
propiore dei, (natchniona). 

Affluena, tis, obfity, napływający, 
copiae; amicitia ditior et affiuen- 
tior (która często więcćj daje, jak 
odbiera); z przyp. 6. opibus, copiis. 

Affluenter, przysł. obficie. 
Affluentia, ae, i. napływanie, ob 

litość, omnium rerum; munditiarn, 
non affluentiam affectabat. 

Affluo, fluxi, fluiuin, 3. przypły¬ 
wać, napływać, moenibus; przyby¬ 
wać w wielkićj liczbie, obfitości, 
hostis affiuit; obfitować; aliqua re, 
diviti)S, voluptatibus. 

AfTor, nieuży w. w 1. osob. przema¬ 
wiać do kogo, aliquem rersibus, 
nominc ; żegnać się z kim, aliquem; 
błagać, przemawiać z prośbą, deos, 
Vcstam. 

Afforo=rafFutumm esse, patrz assum. 
Affrico, fricui, frictura, l.nacićrać; 

stąd affrictus, ns, tn. nacieranie. 
Affui, patrz assum. 
AtTuigeo, fulsi,2. zajaśnićć, rultus 

nbi tuus affnlsit; zabłysnąć, spes, 
fortuna, lux civitati- 

Affundo, fudi, fusum, 3. przylć- 
wać, aliqmd alicui rei; dodawać, 
stawiać, aff. equites cornibus; biern. 
rozciągać się, leżeć przy czćm, pły¬ 
nąć koło czego, affusae jacent tu- 
mulo; aznnia plurimis affusus op- 
pidis. (sum. 

Affiiturus, a, urn, imiest. patrz as- 
Aforem, afore, patrz absum. 
Afranłus, a, om, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; 2) Afranius, ii, tn. 
wódz ze strony Pompej usza; Afra- 
ni&nus, a, urn, Afraniański. Afra- 
niani, orum, tn. Afraniańczycy. 

Afri, orum, tn. mieszkańcy Afryki, 
Afrykańczycy; zwykle mieszkańcy 
krainy Kartagińskiej; w Ucz. pojed. 
Afer, fra, frum, Afrykański, rze- 

czota. Afrykańczyk. Africa, ae, *. 
część ziemi, Afryka, często ozna¬ 
cza krainę Kartaginską; Afriołnuo, 
a, um, Afrykański, przydomek Scy- 
piona; Africanae (bestiae), Afry¬ 
kańskie dzikie zwierzęta. AJfrioua, 
a, um. Afrykański, Tentus, albo 
samo Africus, wiatr południowo- 
zachodni; Africae procellae, połu¬ 
dniowo-zachodnie. 

Agamedea, is, tn. syn Ergina, króla 
Orchomenu, brat Trofoniusza. 

Agamemnon, Ónis, tn. król Myceu, 
brat Menelausa, wódz Greków 
w wojnie Trojańskiej; Agamem- 
ndniui, a, um, Agamemnoński. 

Aganippe, es, *. żona Akryzyusza, 
matka Uanai; 2) zdrój przy Heii- 
konie w Beocyi; AganippÓut, a, 
um, Aganippejski; Aganippis, idoa, 
i. do Aganippy należąca, od nićj 
pochodząca. 

Ag&so, ónii, m. masztalerz. 
Agathóoles, is, m. król Syrakuz. 
Agafchyrna, ae, i. miasto w Sycylii. 
Agathyrsi,orum, tn.naród w Sęytyf. 
Ag*v6, es, i. córka Kadmusa, ma¬ 

tka Penteusza. 
Age, tr. rozk. od ago, wyraz wzma¬ 
cniający, nalegający, nuż, nuż więc, 
zachęcając: mittite agedum; prze¬ 
chodząc do innego przedmiotu: age 
sane, inquam, sed erat &equius; 
(dobrze! ale.) 

Agelastus, i, tn. przydomek Krassa. 
Agellulua, i, tn. mała rola. 
Agellus, i, m. mała rola, ogród. 
Agema, atis, n. oddział wojska 

u Macedończyków. 
Agendicum, i, n. miasto Senonów. 
Agenor, óris, tn. ojciec Kadmusa, 

król Fenicyi, od niego Dydona ród 
swój wiodła. Agenóreus, a, um, 
należący do Agenop, Fenicki, Kar- 
tagiński; Agónórid©*, ae, m. po¬ 
tomek Agenora. 

Agens, tis, 1) skuteczny, żywy. 
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dzielny, acer orator, incensus et 
agens; 2) skarżyciel, powód (w zna¬ 
czeniu gądowćm); 3) rerum, ro¬ 
dzaj urzędnika policyjnego. 

Ager, agri, m. 1) toU, pole; 2) po¬ 
siadłość wiejska; 3) powiat, kraina 
Helretius, Falernus. 

Agesilaus, i, «. król Sparty. 
Ageaia, to jest: age sis, patrz ago. 
Aggemo, 3. wzdychać. 
Agger, eria.w*. 1) materyal do grobli 

albo walu. ziemia, gruz i t. p. ag- 
gerem petere, comportare; aggero 
explere fossas, paludem; 2) grobla, 
szaniec, okop, wal, droga ubita, 
aggerem apparare, instruere, ex- 
struere, jacere, facere, agere; poet 
wzniesienie, kupa, gromada/mi ?ei, 
armorum. sypka. 

AggÓritio, ónia, i. kupienie, na- 
Aggóro, 1. kupić, gromadzić, usy¬ 

pać, trames inter paludes aggera- 
tus; cadavera;—przen. powiększać, 
dictis iras; 2) zasypać, ziemią za¬ 
pełnić, spatium (maris). 

Aggero, gessi, gestum, 3. znosić, 
arbores, faces, terram, humum; 
2) dodawać, powiększać, quadran- 
tes patrimouio;—pmnoś, zarzucać 
co komu, probra, falsa 

Aggefltus, us, m. znoszenie, dostał* 
czenie, pabuli, lignorum; nasypka, 
arenae. 

Agglómero, 1. kupić, gromadzić, 
Jateri agglomerant (se) nostro. 

Aggmtino, 1. przykleić, spajać, 
łączyć. 

Aggravo, 1. obciążyć; a. pondus, 
powiększyć ciężar; dolorein, sortem 
alicujus, pogorszyć. 

Acgridio, Óro=aggredior, gressus, 
3. aj przystępować, zbliżać się, 
udać się do kogo, aliąuem; dzia¬ 
łać na kogo, arte, pecuuia, largi- 
tione; uderzyć na kogo, albo na 
co; aliqucm ferro, iatere operto, 
Praenesten, murum; b) wziąć si§ 

do czego, przystąpić, ad causam, 
ad rempublicam, ad dicendum *- 
proelium; ancipitem causam, faci- 
nus; a. dictis, zacząć mówić; czę¬ 
sto z tr. bezok. 

Aggrego, 1. kupić, gromadzić, eo- 
dem aliquem; 2) przyjąć, przy¬ 
puścić, przyłączyć, aliquem in su- 
um mimerum; filium ad interitum 
patris; aliquem equitibus; se ad 
amicitiam alicujus; sc alicui. 

Aggressio, oni*, ż. przystąpienie, 
najazd, napad; wstęp. 

Agilis, e, szybki, żartki, lekki, clas- 
sis, rota, manus;—przenoś, prędki, 
sprawny, obrotny, sensus, animus, 
industria. 

Agilitas, atia, Z. prędkość, chyźość, 
navium,rotarum;—przenoś, żywość, 
naturae. 

Agie, Idis, m. 4. przyp- Agim albo 
Agin, imię kilku Spartańskich 
królów. 

Agit&bilis, e, ruchomy. 
Agit&tio, dnie, ż. poruszenie, koły¬ 
sanie, corporis, lecticae, linguae, 
maris;—przenoś, najmowanie się 
czem, studiorum. poganiacz. 

Agitator, ória, m. który pobudza, 
Agitatue, a, um, poruszony, miotany- 
Agite. agitedum, patrz ago. 
Agito. 1. poruszać, poganiać, pę¬ 
dzić, triremem; rentis agitatui pi- 
nus; hastam; marę rentOTum vi ag.; 
agitata fluctibus Helle;—przenoś, 
podburzać, poduszczać, gentem; zaj¬ 
mować, ćwiczyć, uprawiać, animum, 
ingenium: myśleć nad czćm, rozmy¬ 
ślać, rozważać, aliquid in animo, in 
mente,aibo animo, mente, albo agita- 
re aliquid, de aliqua re; często ztr- 
bezok. z id, hoc, i następn. quod; 
Alexandrum interempturi agita- 
bant, t. j. ut interimerent; b) pędzić, 
gonić, polować, equum; feras; prze¬ 
śladować, niepokoić, dręczyć, nę¬ 
kać, animum curis; aliquem in- 



AglAia 27 Ago 

Tidia stimulisque; pobudzać, m 
aliquid; stćrować, kierować, cur- 
rus ad flumina; sprawować, im¬ 
perium; c) bawić gdzie, przeby¬ 
wać, pro castris; pro muroagitari; 
zajmować się ezem, mutas artes; 
mieć straż, praesidia; postępować, 
arbitrio paucorum agitabatur; fc- 
rocius ag.; życie przepędzać, vi- 
łam; obchodzić, dies festos; wy¬ 
prawiać, sporządzać, wydawać, con- 
vivium; choros, tańczyć; d) obja¬ 
wiać, okazywać, gaudium, atque 
laetitiam; odium; na str.bier. pa¬ 
nować, par agitatur; agitanturin- 
dutiae. 

Aglaia, ae, i. jedna z trzech Gracyj. 
Aglaóphon, ontis, m. malarz z Tazos. 
Agl&uros, i, i. cćrka Cekropsa. 
Agmen, Inis, n. ciąg, gromada, 

tłum, orszak, poczet w ogóle; ho- 
minum, mulierum puerorumque, 
patriciorum, comitam , wojsko cią¬ 
gnące, pochód wojska, erplicare 
agmen (uszykować); agmine instruc- 
to; ag. quadrato (wojsko w czwo¬ 
rościan uszykowane); ag. obliquum 
(w szyku ukośnym); a. primum, 
przednia straż; medium, średnia; 
extremum, ułtimum, novissimum, 
tylna* a. cogere, elaudere, iść w koń¬ 
cu; a. constitnere, wstrzymać kro¬ 
ki;— w ogóle zbiór wojska; huic 
tanto aginini dur defuit; pochód 
floty, bagażów, impedimentonim; 
rudis agminum, nieobznajomiony 
ze służbą wojskową, 2) gromada, 
mnóstwo, corvomm, ferarum, ca- 
num (sfora); 3) o ruchu rzeczy 
nieżywotnych, a. remorum, aqua- 
rum; 4) o kręceniu się i zwijaniu 
się wężów; ertremae agmina cau- 
dae; 5) o pociągu wojska, o mar¬ 
szu, in agmine dimicare: agmine 
impediti- 

Agnascor, natus,3. przyróść, przy¬ 
rodzie się, o dzieciach urodzonych 

po śmierci ojca, lub po zrobionym 
testamencie, i przybranych. 

AgnAtio, Gala, i pokrewieństwo 
po ojcu. 

Agn&tus, a, um, urodzony po zro¬ 
bionym testamencie; krewny po 
ojcu. [agnina, baranina. 

Agninus, a, um, jagnięcy; rzcczow. 

Agnltio, ónia, i. uznanie, poznanie. 
Agnitus, a, um, imtesł. ed agnosco. 
Agnómin&tio, oni* i zbliżenie do 
siebie dwóch wyrazów podobnych 
brzmieniem, a różniących się zna¬ 
czeniem. 

Agnoaco, nÓvi, nitiim, 3. uznać* 
ogłosić, aliquem natum, filium, du- 
cem, regem, przyznać, przypisać 
co komu, crimen, facti, illius glo- 
riam; omnia; także z 4 przyp. i tr 
bezok.; 2) poznać, reminiscendo a. 
filium, matrem; herbam, rocem; 
aliquem cultu regio; deum er ope- 
ribus; deos; ex se (biorąc miarę 
z siebie); 3) usłyszćć, sonitum, 
gemitum. 

Agnus, i, m. baranek, jagnię. 
Ago, figi, actum, 3. I) pędzie, pro¬ 

wadzić, pecora per colles; borem 
Romam; jumenta; cap tir os prae se; 
aliquem vinctum antę se; &liquem 
in ultimas solitudines; agmen; ag¬ 
men agitur (postępuje); se agero 
(iść); b) poruszać, quercus (o Or¬ 
feuszu); nubes, undas agere; flu- 
men adrersum agitur; naris obli- 
qua agitur (płynie); c) prowadzić, 
kierować, currum, jumenta; narem; 
quadriremes ad urbem; classem iu 
dirersam partem;—przenoś.ad ri- 
tam agend&m; animus cuneta agit 
^ kieruje): aliquem transversum age¬ 
re (na błędną drogę prowadzić); 
ąliquęm ad aliquid; animum ali- 
cujus ag. (wabić pociągać); II) po¬ 
rywać, unosić, quo quemque me- 
tns agebat; szczególniej w znacz, 
biern. turba fugientium actus; quo 
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nultitudo omnis agebatur; cquo 
temere acto; agi per auras; b) po¬ 
lować, gonić, ścigać, cervos, apros, 
canes: praecipites Pompejanos; pę¬ 
dzić, aliquem de fundo (spędzić); 
aliquem iu hostium urbem; in ex- 
silium, hostes ad navem;—przenoś, 
agunt eum praecipitem poenae ci- 
vium (spychają w przepaść); diris 
aliquem; (przeklinać, ścigać prze¬ 
kleństwem); — pobudzać, zachęcać, 
zagrzewać, aliquem; aliquem ad 
aliquem; albo in aliquid; c) wy¬ 
pędzić, wyprowadzić, sprzątnąć, 
zabrać z sobą, agmen. (hostium) 
pecorum modo; boves: impedimen- 
ta secum; praedam albo praedas; 
ferre et agere aliquid; (wywieźć, 
wynieść); III) wznosić, wypuszczać 
(o roślinach), radices, folia, fron- 
dem; se łaeta ad auras pinus agit; 
actae ad sidera pinus; spumas in 
ore, pienić się, pianę toczyć; ri- 
mas, padać się, rysować 6ię, dziu¬ 
rawić; agentes frigora venti (nio¬ 
sące zimno); quas (aves) naturalis 
leritas ageret ad sidera;—przenoś, 
rera gloria radices agit et propa- 
gatur; illum aget penna — fama 
superstes (wznieść); IV) zbliżać, 
przysuwać, yineas, turresque ad 
oppidum; testudines; robić podko¬ 
py, eunieulos, cloacam sub terra; 
parietem; zapuszczać, molem mari; 
wbijać, sublicas oblique; b) cis¬ 
kać, rzucać, tela in aliquem; ha¬ 
sta alicui per armos acta; c) ścią¬ 
gać, spuszczać z góry, pinus ab 
alto in terram; d) miotać (=agi- 
tare); acta borea pinus; fundam 
circum caput; — przenoś, powo¬ 
dować się, ubi multitudo aut stu¬ 
dio agitur, aut ira; zachwiać się, 
bonitas, quae nullis casibus agi- 
*ur; konać, Ani mam agere; V) ba¬ 
wić, sprawować się, circa muros 
et in stationibus solute et negli- 

genter; se ag. odznaczać się, tanta 
mobilitate se; negligenter se et 
avare agentes. VI) a) przedsiębrać, 
działać, sprawować, wykonywać, 
quid ageret imprimis quid legeret; 
haec fere egit; quaecumque a Ro- 
manis agerentur; quaccumque age- 
rentur, fieri praecepto suo; omnia 
consilio alicujus; multa bene, stre- 
nue; egregias res; nihil non tran- 
quillum et placidum agens; szcze¬ 
gół nićj w odniesieniu do czynności 
publicznych; senatum a. (zgroma¬ 
dzać); conrentus a. (odprawiać 
odbywać posiedzenia) censum (ro¬ 
bić popis, przegląd ); censuram 
praefecturam urbi, proconsulatum, 
honorem (sprawować, piastować); 
bellum (kierować); proelia (staczac); 
custodiam, rigilias, eicubias (od¬ 
bywać); curam (mieć); nakoniec: 
agere aliquid, być czynnym; nihil 
agere, niczego nie dokazać; quid 
agis? co robisz? jak się masz? 
quid agam? cóż pocznę? b) szcze- 
gólnićj w znaczeniu religijnem: 
agonę? (pytał ofiarnik); age, albo 
hoc age (odpowiadał kapłan prze¬ 
wodniczący ofiarom, przed zabi¬ 
ciem bydlęcia); mówiono także 
w innem znaczeniu: hoc age, albo 
hoc agite (uważajcie); aliud, albo 
alias ros agere (nie uważać); id 
agere, ut albo ne, mieć co na my¬ 
śli, starać się, zwracać na co uwa¬ 
gę, zakładać sobie za cel działa¬ 
nia, do czego dążyć, aby, albo aby 
nie; dies festos a., obchodzić; cho- 
ros, tańczyć; triumphum, odbywać. 
O działaniach w senacie i przed 
ludem: traktować o czem, mówić, 
agitur res, albo de a!iquo; de ali- 
qua re, in senatu, in curia, cum 
populo; per senatum albo per po- 
pułum agi (być rozstrzygnionym) 
agere cum aliquo rem, albo de 
aliqua re z nastp. ut albo ne, uma- 



Ag on 29 Aj a x 

wiać się, układać się, rozmawiać; 
agere, wniosek zrobić, myśl podać; 
illo auctore atque agente. W zna¬ 
czeniu sądowem: caus&m albo rem, 
proces prowadzić, sprawy bronić, 
lege, jurę; aliquem reum, oska¬ 
rżyć, pozywać; — agitur res, albo 
de re, idzie o to; existimatio in 
ea re agitur; aguntur wectigalia; 
acta res est, albo actum est, stało 
się, przepadło! już po nas! zginę¬ 
liśmy!; actam rem agere, robić to, 
co już zrobiono, niepotrzebnie za¬ 
dawać sobie pracę; na mównicy 
i w teatrze żywo, dobitnie rzecz 
przedstawić: quae sic ab illo acta 
•ssę constab&t oculis, Toce, gestu, 
ut-; canticum; rersum eó gestu; 
fabulam; prima* partes (główną 
rolę); agere aliquem (grać rolę); 
a. grAtias albo grates, laudes gra- 
tiasque albo gratesąue alicui, po¬ 
dziękowanie pochwałę oświadczać; 
a. aetatem, witam, juwentam, se^ 
nectutem, hiemem, przepędzić; tak¬ 
ie samo agere, żyć; a. annum quar- 
tum, mieć rok czwarty; mensis 
agitur hic fceptimus: upływa ósmy 
miesiąc; aliud ageudi, aliud qui- 
escendi tempus, inny czas działa¬ 
nia, inny spoczynku; postępować, 
obchodzić się, leuius, bene, małe; 
agitur bene mccum, dobrze mi się 
dzieje. 

Agon, ÓnLs, m. walka, utarczka na 
igrzyskach. 

Agónalia, orum, albo ium, święto 
na cześć Janusa; stąd Agonalis, e, 
należący do Agonaiiów. 

Agóntus, ii, m. przydomek Janusa; 
Agonia, o rum, n. toż samo co Ago- 
nalia, tudzież ofiara na uroczystość 
Janusa przeznaczona. 

Agrarius, a, um, rolny, rolniczy, 
leges, largitio, res (podział grun¬ 
tów); — Agrarii, orum, m. ludzie 
spiryjający podziałowi roli. 

Agrestie, e, na polu rosnący, dziki, 
palmae, pawones, silwa (z dzikiem! 
drzewami); — przenoś, dziki, nie- 
okrzesany, nieczuły, wultus, domi- 
nus żyjący na wsi, wieśniaczy, 
hospłtium, westitus, amiculum, wi¬ 
ta; homo a. albo samo agresfis, 
wieśniak; musae agresiiores, nau¬ 
ki, które na złagodzenie i uszla¬ 
chetnienie uczuć nie wpływają: 
przeciwne im, studia humanitatis. 

Affricólft, ae, tn. rolnik. 
Agricóla, ae, m. teść Tacyta. 
Agrioultio, onie, ż. uprawa rob. 
Agricultor, óris, m. rolnik. 
Agricultura, ae, i. rolnictwo. Upra¬ 

wa roli. 
Agrigentum, i, n. miasto w Sycylii; 
stąd Agrigentinus, a. om, Agry- 
gentyński; Agrigentini, orum, m. 
mieszkańcy Agrygentu. 

Agripeta, ae, m. domagający się 
ziemi sobie należnej; napadający 
na cudze role. 

Agrippa, ac, m. imię Rzymskie. 
Agrippina, ae, x. imię kobiet z fa¬ 

milii Agryppy; stąd Agrippinensis 
Colonia, miasto nad Renem, i Agrip- 
pinenses, jego mieszkańcy. 

Agyieus. ei, eos, m. przezwisko 
Apollina, jako opiekuna dróg i 
miejsc publicznych. 

Agylla, ae, *. miasto w Etruryi, 
póżnićj Caere; stąd Agyllinus, a, 
um, Agylliński; Agyllini, orum, 
i*. Agyllińczycy. 

Agyrium, ii. a. miasto w Sycylii'» 
stąd Agyrinonsis, e, Agyryneński; 
Agyrinenses, ium, m. Agyryuen- 
czycy. 

Ah, wykrzyknik. 

Ahala, ae, m. imię Rzymskie 
Aharna, ae, z. miasto w Etruryi. 
A hen-, patrz aen-. 
At, wykrzyk użalenia. 
Ain' = aisuc, patrz ajo. 
Ajax, &ois, m. imię dwóch Orec- 
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>ich bohaterów, jeden syn Oilea, 
króla Lokrów; dragi Syn Tela- 
moii*, króla Salaminy. 

Aio, sł. ułom. potwierdzać, zape¬ 
wniać, mówić; ain’ rraisne, czy 
tak mówisz? czy tak myślisz? 

Aju* IiOQuens albo Ajus Loeutius, 
który zbliżanie się Gallów przepo¬ 
wiadał, i późnićj jako bóstwo byl 
czczony. 

Ala, ae, i. skrzydło ptaków, pszczół 
i t. p.; poet. obraz prędkości wia¬ 
trów, błyskawicy, piorunów, cza¬ 
su, śmierci, fulminis, fati; pacha; 
skrzydło, oddział wojska składa¬ 
jący się najprzód z jazdy Rzym¬ 
skiej, późnić] jazdy sprzymierzeń¬ 
ców; takie w ogólności wojska po¬ 
mocnicze; straż przyboczna królów 
Macedońskich. 

Alabanda, ae, ż. i drom, n. mia¬ 
sto w Karyi; stąd Alabandeni, 
orum, m. Alabandenowie; Alaban- 
densis, is, m. Alabandeńczyk; Ala- 
bmdfaą n, um, rodem z Alaban- 
dy; Alabandis (grec. 1. m.), Al*- 
bandeńczycy; Alabandos, i, m. za¬ 
łożyciel Alabandy. 

Alaoer, cris, cre, prędki, ochoczy, 
wesoły, czynny, quod alacres ani- 
mo sumus; ite alacres; ad rem 
gerendam; ad bella suscipienda, 
ad pugnandum, ad cnstodiaa; 
equus; clamor. 

Al&oritas, *tu. I. ocboczość, rzes- 
kość, żywość, wesołość, animi; mi- 
litum; a. reipublicae defendendae; 
a. belli gerendi, pugnandi; a. ad 
litigandum; perfecti operis; &.ca- 
num in yenando. 

Alaoriter, jprzyti. żywo, rześko, 
ochoczo. 

Alamanni, patrz Alemanni. 
Alipa, ae, £ policzek, alapam sibi 

ducere (dać); multo majoris alapae 
mecum reneunt, u mnie wolność 
daleko drożćj się sprzedaje; bo przy 

udarowaniu wolnością otrzymał 
niewolnik od swego pana lekki 
policzek. 

Al&rius• a, um, skrzydłowy, do 
skrzydła wojsk należący, al. eqni- 
tes, cohortes, albo samo alarii; 
także alares. 

Al&tue, a, um, skrzydlaty. 
Al&uda, ae, i. skowronek; imię le¬ 

gionu Gallów z piórami na heł¬ 
mie; stąd alaudae, żołnierze tego 
legionu. 

Alba, ae, ł. imię wysoko położo¬ 
nych miast, ej Alba Longa naj¬ 
dawniejsze miasto Latynów; stąd 
Albanns, a, um. Albański, także 
Rzymski; Albani, orum, m. Al- 
bańczycy; Albanura, i, n. imię 
kilku wielkich posiadłości wiej¬ 
skich; b) Alba Fucentia, albo Fu- 
centis, albo Marsomm, miasto Mar¬ 
sów; Rzymska osada wSamnium; 
stąd Albensis, o, Albeński, Albon- 
ses, ium, ttl. Albeńczycy. 

Alb Ani, orum, m. mieszkańcy Al¬ 
by, patrz Alba; 2) mieszkańcy kra¬ 
iny Albanii, nad morzem lUspij- 
skićm. 

Albanus, a, um, patrz Alba. 
Alb&tus, a, um pobielany, biało 

ubrany. 
Albensis, e, patTZ Alba. 
Albeo, 2. bielić się, białym się sta¬ 

wać; alloens, biały, equi; albente 
coelo, ze świtem. 

Albesoo, 3. stawać się białym 
błyszczćć, o morzu (oświćconćm 
od słońca), o płomieniach; albescit 
lux, dnieje, świta. 

Albici, Órum,*n. lud blisko Marsylii. 
Albioo, 1. bielić się, lśnić się. 
Albidus, a um, białawy. 
Albinus, i, m. imię męzkie. 
Albie, is, m. Elba. 
Albiua, ii, m. imię rodowe; stąd 
Albianus, a, um, Albiańsld. 

Albulus, a, um, białawy; stąd Al- 
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buła, ae, i. a) dawne imię Tybru. 
b) Albuia albo Albulae aquae, al¬ 
bo samo Albulae, źródło siarczane 
przy Tyburze. 

Album, i, n. białość, 2) publicznie 
wystawiona tablica biała, na któ¬ 
rej Pontifei Maiimus wypadki 
każdego roku wypisywał; pretor 
przy wstępie swego urzędowania 
swoje zasady i rozporządzenia ogła¬ 
szał; al. senatorium, lista senato¬ 
rów od czasów Augusta; al. judi- 
cum, od pretorów sporządzona li¬ 
sta sędziów; al. profitentium ci- 
tharcedorum (którzy publicznie wy¬ 
stąpić chcieli). 

Alb&nea, ae, i. gaj i grota na po¬ 
chyłości Tyburu ze źródłem siar¬ 
czanem. 

Alburnua,. i, m. góra wLukanii. 
Alburous, i, m. płocica, ryba. 
Albus, a, um, biały, color, coma, 
dentes, restes, equi, takie biało 
ubrany; przysłowie: albus an ater 
sit nescio albo ignoro (to dla mnie 
jest obojętne); albis praecurrere 
•quis (prześcignąć, wyprzedzić); 
alba avis (coś osobliwszego, rzad¬ 
kiego); b) blady, płowy, o świetle 
zachodzącego słońca, księżyca, bla¬ 
dości chorego, przelęknionego; c) 
jasny, notus(niesprowadzający desz¬ 
czu); — przenoś, pomyślny, szczę¬ 
śliwy, Stella (Kastom i Polluksa) 
gcnlus; a. e&lculum adjicere alicui 
rei, pochwalić. — porówn. album. 

Alofeus, i, m. poeta liryczny z Mi- 
tyleny na wyspie Lesbos. 

Alo&mÓnes, is, m, snycerz z Aten. 
Aloatłióe, es, i. miasto w Achai, 

inaczćj Megara. łożyciel Megary. 
Aloathous, i, m. syn Pelopsa, za- 
Aloe, es, i. miasto Karpetanów. 
AlcSdo, Inie, x. zimorodek, ptak- 
Alcoa, is, i. łoś. 
Alce* tle, iB, i Alceste, es, i. żona 
.Admeta, władcy Fery. 

Aiceus, ei, i eos, m. syn Perseu- 
sza, ojciec Amfitryona, dziad Her¬ 
kulesa; stąd Aloldee, ae, m. Al- 
cyda, Herkules. 

Alotbiade*, is, m. wódz Ateński 
około r. 420 przed Chr. 2) Lace- 
demończyk w czasie wojny Rzy¬ 
mian z Grekami. 

Aloldea, patrz Aiceus. 
Alolmede, es, i. matka Jazona. 
Aloinoua, i. m. król Feaków, miał 

wyborne ogrody owocowe; stąd 
poma dare Alcinoo (o rzeczy zby- 
tecznój); oddawał się z Feakami 
zmysłowym rokoszom, stąd juven- 
tus Alcinoi. 

Aloia, Idia, i. przydomek Minerwy. 
Alomsoo, i -on, ónia, m. syn Am- 
flarausa, zabójca swej matki Eri- 
fili ; stąd Alcmaaónius, a, um, Alk- 
meoński. 

Alcmśna, albo Aloumena, ae, albo 
Alcmene, es, i. matka Herkulesa. 

Aloyon, ónia, i. zimorodek ptak; 
stąd eloyóneus, a, um, tyczący 
się zimorodka, medicamen ale. al¬ 
bo samo aleyoneum, i, n. piana 
morska. 

Aloyóne, es,i. ojcórka Eola, ójAtlasa. 
Alea, ae, i. gra losowa, kostka, lu- 

dere alea. aliąuid perdere in alea; 
jacta est alea, już kość rzuco- 
na, przysłowie \ — przenoś, rzucać 
się na coś niepewnego, rem dare 
in aleam (ryzykować); alea inest 
alicui rei; in dubiam imperii ser- 
vitiique a. ire (rzucić się na los 
niepewny panowania albo niewoli. 

Aleftfcor, órls, m. gracz w kostki- 
Ałeo albo alleo, eoU, n. i ależ, 
eois, ślćdź, sos, rosół z ryb; alex, hal¬ 
le*, alec, halec, palec wielki u nogi. 

Alecto, us, i. jedna z furyj. 
Alóii oampi, kraina w Cylicyi. 
Alemanni, o nim, m. Alemanowie, 
lud między Dunajem, Renem i 
Menem. 
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Altoon, ónia, m. ojciec Mysceła, 
który dla tego nazywa się Ale- 
mónidea. ae, m. 

Alea, itUj ot. i i. pnym. skrzydlaty* 
prędki* lekki, szybki; auster aleś, 
passus aleś; rzecz, ptak, Joris* albo 
ree ia, albo minister fulminis (orzeł); 
Phoebejua (kruk); a?ida a. albo 
Samo aleś (sęp); Chaonis, albo cx- 
territa pennis (gołąb); Junonis. 
(paw); cristatus (kogut); Palladis 
(sowa); Caystrius, aibus, albo ca- 
norus (łabędź); Maeouii carminis 
(śpiewak poematu homerycznego, 
bohaterskiego) i szczególniej w 
wieszczbiarstwie: alcs, ptak, który 
przez lot przepowiadał przyszłość; 
stąd mówiono o przepowiedni; ali- 
te bona, albo secunda, potiore* 
inala. 

Alea*. -sus, patrz Hal—. 
Alósia• ae, i- miasto Mandubiów 

w Gal lii Lugduneńskiej. 
Aletrium, ii, n. miasto Herników 

w Lacyum; stąd Aletrinaa, atia, 
Aletrynacki, i Aletrinates, ium, 
m. Aletrynaci. 

Alóvam, ae, m. potomek Herkulesa. 
A.lex, patrz alec. 
Mex*nder. dri, m. imię męzkie: 
ał syn Pryama, także Parysem zwa¬ 
ny; b) władca Fery (Pheraeus) 
w Tessalii; c) imię dwóch, królów 
Epiru; d) imię kilku Macedoń¬ 
skich królów; ej imię dwóch do- 
wódzców Aleksandra W. — Stąd 
1) AIexandria albo óa,ae*£. imię 
kilku od Aleksandra W. założonych 
miast w Egipcie, w połud. stronie 
Troady; Al. Troas,albo samoTro- 
as; między Indyami i Baktrami 
(Al- ad Caucasum); w Sogdyanie 
(Al. ultima); 2) Alexandrinua, a, 
um. Aleksandryjski, helium, Cezara 
wojna w Egipcie po bitwie Far- 
salakiój; Alex*ndrini, órum, ot. 
mieszkańcy Aleksandry i. 

Ałfómi*. i, m. P. Alfenus Yaro, 
prawnik z Kromouy. 

AWus, ii, m. imię Rzymskie. 
Alga, ae, £• mech morski, porost 
na morzu —przysłowie: Yilior alga, 
o rzeczy małój wartości. 

Algeo, alsi, 2. ziębnąć. 
Algeaco, alsi, 3. zaziębić się. 
Algidua, a, um, zimny, zmarzły. 
Algidua, i, ot. góra w Lacyum; 
stąd a) Algidum, i,«- miejsce przy 
tój górze i miasto; b) AJgidus, a, 
um, Algidyjski. 

Algor, ória, m. zimno, mróz. 
Alg6aua9 a, um, mchem morskim 

porosły. 
Aliaomon, patrz Haliacmou. 
Aliia, przyst. odnosi się do prze¬ 
strzela i czasu; 1) gdzie indziój, 
przy innćj sposobności, inaczój, 
z resztą, non alias quam, w ża¬ 
dnym innym przypadku, chyba; nie 
inaczój, jak; 2) w innym czasie; 
inną raza; używa się o przeszłości 
i przyszłości, alias, alias, raz, drugi 
raz; bądź, bądź; już, już; alias 
aliter, raz tak, drugi raz inaczej; 
alias aliud seutire, już to, już owo. 

Alibi, przyst. gdzie indziój, alibi- 
alibi, tu, tam; alibi alius, jeden 
tu, drugi gdzie indziej ; alibi ali- 
ter, jeden tym, drugi innym spo¬ 
sobem , w jednćm miejseu tak, 
w drugiem inaczój. 

AUca, ae, i. orkisz, zboże, albo 
z niegozrobiona kasza, papka, napój. 

Alicubi,przyr ł.gdzieś, gdziekolwiek. 
Aiicunde, przyst. skądkolwiek, al 
audire od kogokolwiek usłyszóć; 
od czegęś. 

Alienitio, dnia, %■ oddalenie, od¬ 
stąpienie, oddzielenie się, alicujus 
ab aliąuo; exercitus; al. mentis, 
albo samo al. obłąkanie, zapamię¬ 
tałość. 

Aliónlgtnua, a, um, gdzie indziój 
urodzony, różnorodny, obcy, homoT 
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hostia, dominus; dii; testes alie- 
nigenas domesticis anteferre; r2t- 
€tow. alleuigena, ae, m. i i. cu¬ 
dzoziemiec, cudzoziemka. 

Allóno, 1. oddalić, w obce ręce od¬ 
dać, odrzucić, wypchnąć, odeprzeć, 
na str. bier. w obcą moc się do¬ 
stać; urbs i pars insulae alienata; 
mo falsa suspicione alienatum; oc- 
cisos al. (sprzątnąć); zbyć, sprze* 
dać, ros proprias, restigalia; — 
przenoś, umysł od czego oderwać, 
obojętnym na co uczynić, a me- 
moria pericuii, ab sensu (zoboję¬ 
tnić, nieczułym zrobić); odstręczyć 
kogo, odrazić, odwieść, odmówić, 
omnes a se bonos; omnium suorum 
yoiuntatem; §ibi aliąuem; timore 
ab eo alienati; insnlae alienatae; 
ani mus ab aliquo alienatns (nie¬ 
chętny, nieprzychylny); odmienić, 
głowę zawrócić; do szaleństwa przy¬ 
prowadzić, obląkać, al. alicujus 
mentem; alienatae discordia men- 
tes hominum; alienata mente; ve- 
lut alienatns sensibus (pozbawiony 
czucia); intestina alienantur (zrnie- 
niają się, psują się); membra alie¬ 
nata (obumarłe). 

Alienus, a, um, do kogo innego 
należący, cudzy ^ equus, fines, le- 
giones, imperium, mores, yirtus, 
fortuna, casus; aes al. dług; no- 
mina, przez kogo innego zrobione, 
zaciągnione długi; invidia (na ko¬ 
go innego ściągnięta); rzeczow. 
alienum, cudzy majątek, własność 
cudza, largiri ei albo de alieno. 
Osobliwie : niepołączony pokre¬ 
wieństwem, przyjaźnią, al. ab ali- 
quo, alienus sanguine ręgibus; cu¬ 
dzoziemski, zagraniczny, loca; — 
przenoś, obcy, nieoswojony, nieob- 
znajomiony z czem, in phygicis to¬ 
tus est alienus; ab &liqua re, albo 
alicujus rei, a literis; consilii; 
o miejscu i czasie: nieprzyjazny, 

niestosowny, niedogodny, szkodli 
wy, szczególniej o miejscu walki, 
i o innych rzeczach: niestosowny, 
niezgodny, nieodpowiedni, daleki, 
alienissimo sibi loco conflizit; 
a vita mea; a dignitate; albo sua 
persona aut tempore; albo z3przyp. 
illi causae; takie z 2 przyp. digni- 
tatis; stąd non alienum est, albo 
(esse) ridetur, jest albo zdaje się 
być stosownem, nie od rzeczy, 
z nastę. tryb. bezok. Pod wzglę¬ 
dem uczuć i skłonności: nieżycz¬ 
liwy, nieprzychylny, alieno ab ali- 
quo, albo in aliquem animo esse, 
alienum ab aliqua re animum ha- 
bere; joci non aiienus. 

Alifee, Alifanus, patrz All- 
Aliger, era, erum, skrzydlaty. 
Ailmentarius, a,, um, tyczący się 

wyżywienia. 
Alimentum, i, n. zwykle w licz. 

mn. żywność, pokarm, środek utrzy¬ 
mania życia, zasiłek; o przedmio¬ 
tach żywotnych i nieżywotnych; 
—przenoś addere alimenta rumo- 
ribus, alimenta nubibus affert; 
flammae, yitiorum. [nie. 

Alimónia, ae, i. żywność, utrzyma- 
Alió, przysł. dokąd inąd, alius alio, 
jeden tu, drugi tam; causam re- 
giam alio transferamus (do kogo 
innego); sermonem alio transfera- 
mus (do czego innego); plebem nus- 
quam alio natam (nie do innego ce¬ 
lu); hoc longe a. spectabat. 

Alióątii albo alioquin, przysl. pod. 
innym względem, zresztą; w prze¬ 
ciwnym zdarzeniu, nadto, oprócz 
tego. 

Alioraum i -sus, prtysł. dokąd inąd, 
odnosi się do osób i rzeczy: jn- 
bet aliam aliorsum ire; aliorsum. 
accipcre aliquid, w innćm zna¬ 
czeniu. 

Alipe»,pedlB, skrzy dlatonogi,prędki. 
Aliph.ee, Aliphanus, patrz Ali- 
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AliphAr*, ae, Ł miasto w Arkadyi. 
Atip&us, i, ot. niewolnik, który pa¬ 

nu w kąpieli włosy pod pachą wy¬ 
rywał. 

Aliptes albo alipta, ae, niewolnik, 
który pana w kąpieli maściami na¬ 
cierał. 

Allqua, przyst. ktorędykolwiek, ja¬ 
kimkolwiek sposobem. 

Aliąuftmdiu, przyst. krótko, czas 
niejaki. 

Aliquam multus,a,nm, dosyć liczny. 
Aliąuando, przyst. kiedyś, illuee- 

scet al. dies; raz przecie, tandem 
aliquaudo Catilinam ejecimus; nie¬ 
kiedy, czasem, ntilitatem aliąuan- 
do cum honestatc pugnare. 

Aliquanto, patrz Aliquantus. 
Aliquantulua, a, um, niewielki, 
numcrus frumenti; aUquantulum 
z przyp. 2. a. altitudinis, do pe- 
wnćj, niejakićj wysokości, a. sus- 
picionis, nieco podejrzenia; ali. 
aridior; al. progredi. 

AIiquantuj, a, lim, niemały, spa- 
tium, numerus; al. oppida (dosyć 
wiele); aliquantum itineris; in al. 
altitudinis, do dosyć znacznćj wy¬ 
sokości; ze słów. i przymiot, w stop. 
wyższym niemało, al. retardati sunt; 
ali. mutare aliqucm; aliquanto epu- 
lari; aliquanto crudelior; carinae 
al. planiores; aliquanto post, albo 
post aliquanto, po niejakim czasie. 

Aliąuatenuo, przyst. poniekąd. 
Aliqui i aliquis, qua, quod, w licz. 

inn. qui, quae, qua, zaim. nieozn. 
przymiotjakiś, scnipulus, occasio, 
detrimentum: perlucens jam aliqua 
lui; aliqua ex parte (po części); 
eine aliqua computatione; tree ali- 
qui aut quatuor, około trzech lub 
czterech. 

a lignin, &liquid, nww. nieozn rze- 
czow-, ktoś, coś; ne aliquis dicat; 
si sibi aliquid połliceretur; civi- 
nm ruorum aliqnis; alicui suorum; 

aliquid uovi consilii; falsi aliąuld; 
aliquid memorabile; aliquisexro- 
bis, aliquis de tuis; — 3) często 
tlómaczy się: dosyć znaczący, nie¬ 
zgorszy, dosyć dobry; aliquid albo 
aliqnem esse, ałiquid assequi. 

Aliguó, przyst. dokądkolwiek. 
Aliąuót, liczeb. nicoztt. kilka. 
AliąuotieB, przyst. kilkakrotnie. 
Aliso, ónis, m. zamek nad Lippą 
niedaleko Wesel. 

Aliter, przyst. inaczćj, non al. nle- 
inaczćj, właśnie tak; aliter atque, 
(ac, albo quam) inaczej jak; non 
(haud) a. quam si, albo quam quuxn, 
albo ac si, właśnie, zupełnie jak 
gdyby; non a. si, nieinaczej, jak 
gdyby nie; non aliter, quam nt, 
pod żadnym innym warunkiem, jak 
aby; oznacza także: przeciwnym 
sposobem , facere, fieri, cadere; 
aliter amicitiae stabiles permanere 
non possunt. 

AHtara, ae, x. karmienie, żywienie. 
Aliubi, przyst. gdzieindziej. 
Aliunde, przyst. skąd inąd; alii ali- 
nnde, jeden stąd, drugi z owąd; 
stare albo sentire al., nalcżóć do 
innego stronnictwa; verbum sump- 
tum aliunde. 

Alius, a, ud, przyp. 2. »1Iub, 3. 
alii, inny, nie ten, używa się z rze- 
czow. i bez rzecz. dux alius; alia 
causa fuit damnationis; alii nup- 
tum dare quam; quid alii laudar- 
turi forent; alii Macedonum; ali- 
ud commodi; alius-alius, jeden- 
drugi; alius alium, jeden tego, 
drugi kogo innego; alius alio lo¬ 
co, jeden tu, drugi gdzie indzićj; 
alii aliud muneratur, jeduemu to, 
drugiemu co innego; każdemu co 
innego; alius, deinde (albo post) 
alius, jeden i drógi, już ten, już 
tamten: alius ac, albo atque, albo et, 
albo quam albo nisi, albo z 6 przyp. 
longe alia, ac tu scribis; non alius 
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«88«m, atque nunc sum; luz alia 
et lychnorum; nihil aliud 

quam prchendere; nec quidquam 
aliud li ber tatę ąuaeasse; nihil 
alind agerem, nisi defenderem.— 
AHn die, innego dnia, nie dzisiaj, 
formula używana przez wieszcz¬ 
ków, kiedy zgromadzenie ludu od¬ 
wlec chcieli. Alius zamiast alter, 
alius ąuoąue consul; unus-alius- 
tertius, jeden-drugi-trzeci,— często 
bierze się za ceterus, reliąuus, 
cum prope alia omnia bel la ces- 
saTent (reszta wojen); Divitinco ex 
aliis Gal lis mazi mam fi dem habe- 
bit; odmienny, różny, homines 
alii facti sunt, zmienili się; in 
alia omnia irc, albo discedere, al bo 
tran/arc, być przeciwnego zdania 
przy glosowaniu; aliud albo alias 
res agere, o głównym przedmiocie 
nie myśleć, zajmować się rzeczami 
uhoczncmi. 

AUusmódi, przysl. inaczśj. 
Allabor, lapsus, labi, przysunąć się, 

przypłynąć, dostać się, dochodzić, 
przypadać z przyp. 3. albo 4. Cu- 
retum ail. oris; fama all. aures. 

Allabóro, 1. pracować mocno, usil¬ 
nie czćm się zajmować. 

AUacrimo, 1. i allacrimor, 1. za¬ 
płakać na co, wspólnie płakać. 

Allapsus, us, m. przysuwanie się, 
przyłażenie. [przenoś, lżyć. 

Allatro, 1. szczekać na kogo; — 
Allatus, a, um, imiesł. od affero. 
Ailecto, 1. wabić. 
AllootuB, a, um, imiesł. od allicio, 

albo allego. 
AUSgifcio, ónis, £ poselstwo, ad 

aliąuem. 
Allego, \r posyłać, wyprawiać, ami- 
cos; aliąuem ad aliąuem, albo ali- 
cui; stąd allegati, posłowie; — 
przenoś- coś przytaczać, przywo¬ 
dzić, prawa swoje do czego udo¬ 
wodnić. wykazać, m&ndata; merita. 

Allego, legi, lectum, 3. wybrać, 
przybrać, omnes de plebe; allegr 
suffragio Druidum; in senatum. 

AUegória, ae, i. przenośne prze¬ 
stawienie całego ciągu rzeczy 

AUev&mentum, i, n. ulga. 
AUev&tio, ónis, £. podwyższenie, 

podniesienie: — przenoś, ulżenie, 
złagodzenie, dolaris; in meis ma- 
lis sine ulla alleratione permaneo- 

AUevo, 1. podnosić, podżwignąć, 
prostratoi, aliąuem albo aliąuid 
mann; se (o ludziach i zwierzę¬ 
tach); se clipeo; pelles taberna- 
culi, oculos; narigia (mówiąc o po¬ 
wodzi); — przenoś, ulżyć, złago¬ 
dzić, zmniejszyć, sollicitndines ali- 
cujus, odetchnąć, odpocząć, alle- 
vato tuo corpore; pocieszyć, ani- 
mum a mcerore; allerari, rozwe¬ 
selić się, wzmódz się, sił nabrać; 
alleror, ąuum loąuor tecum; we¬ 
sprzeć, aliąuid summis eloąuentiao 
viribus. [terować. 

AUewo i Allaówo, 1. gładzić, po- 
Allec, allex, patrz alec. 
AULa, ae, £. rzeczka w Lacyum; 
stąd Alliensi8, Allieński, przy Allii. 

Allicefocio, 3. wabić, nęcić, ad 
aliąuid. 

AUioio, lexi, lectum, 3. wabić, przy¬ 
nęcać, aliąuem; aliąuem praemiis 
ad ee; ściągnąć, zjednać, pozy¬ 
skać, benerolcntiam aliorum; po¬ 
budzać, ad misericordiam; ciągnąć, 

przyciągano magnesie),ferrum ad SA 
Allido, lisi, lisum, 3. uderzyć o co, 

allidi ad scopulos; — przenoś, na¬ 
razić na szwank, uszkodzenie, nie¬ 
bezpieczeństwo, rirtutem; allidi in 
re aliąua, nie wyjść bez szkody 

AUiensis, e, patrz Allia. 
AUifae, arom, £. miasto w Samui- 
um; stąd AUifanus, a, um, Alli- 
fański, z Allify, i Allif&na, 6rumt 
n. allifańskie naczynia. 

Alligo, 1. przywiązać, aliąuem ad 
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Kttua, albo ad palom (złocrjń- 
ę); przytrzymać,ancora onco den- 

tealligarit alterius proram; w ogóle: 
wiązać, krępować, aliquem; ob¬ 
wiązywać, Tulnus, ocolum;— prze¬ 
noś. aj krępować, rirtutem alliga- 
tam ńdeas; ne forte hic aliiger; 
związać, zobowiązać, przywiązać, 
alicui aliąoem; nuptiis alligati; be- 
neficio, beneTolentiae signifieatio- 
ne alligari; lex omnes mortales 
alligat; foedere alligari; ad prae- 
cepta se, trzymać się prawideł; 
bj se alligare scelere, stać się win¬ 
nym; c) okład wyrazów do pew¬ 
nych prawideł stosować, verba 
quasi certa lege rersus; orationem 
ad rythmos. 

Allino, levi, litum, 3. nasmarować, 
natrzćć, namazać;—przenoś, skazić, 
zarazić, aliąuid alicui rei, yitia 
sua alicui. 

Alllphee, patrz Allifae. 
Allium albo alium, ii, n. czosnek. 
Allobróges, mn, m. Allobrogowie, 

naród wGallii Narboneńskićj, w licz. 
pojed. Allobrox, Allobrog, w 4. 
L mn. Allobrogas i -es; stąd Al- 
lobrogicus, a, um, doAllobrogów 
należący. 

AUócutio, ónie, £. przemówienie, 
pocieszanie, zachęta. 

Allóąuium, ii, n. przemówienie, 
namowa, pocieszanie. 

Alloąuor, loquutus (locutus), 3. 
mówić do kogo, przemawiać, cie¬ 
szyć, aliquem. 

Alluceo, luxi, 2. świćcić, przyświe¬ 
cać, nobis alluxit. 

AUucin-, patrz Alucin-. 
Alludo, Insi, lusum, 3. igrać, żar¬ 
tować, ad aliquem albo alicui; 
co do czego stosować, yersibus 
Homeri; (o wodzie) pluskać, ude¬ 
rzać o co, oblćwać, opłókiwać, 
omnia fluctus salis allodebant. 

Alluo, lui, 3. oblćwać, terras; moe- 

nia alluuntuT a marł; Asia rubro 
mari alluitur;—przenoś, barbaria*: 
fluetibus aliui. 

Alluwiee, ei, i. powódź, wezbra¬ 
nie wód. 

Alluwio, dnia, Ł powolne powięk¬ 
szanie się lądu przez namulenie. 

Alma, ae, m. góra przy Synnium 
w Pannonii. 

Almana, ae, £. miasto w Macedonii. 
Almo,ónie, m. rzeczka przy Rzymie. 
Almus, a, um, karmiący, żywiący, 

pokrzepiający, orzeźwiający; zacny, 
czcigodny, miły, szacowny. Ceres, 
terra, lux; fides. 

Almie, i, £. olsza; statek olszowy, 
czółno. 

Alo, alui, altom (alituin), 3. żywić, 
karmić, utrzymywać, chować, za¬ 
silać, ludzi, zwierzęta, rośliny, 
ogień i t. p. ali aliqua re, czćm się 
zasilać; — przenoś, podsycać, krze¬ 
wić, pomnażać, mor bum, materiam 
belli, luxuriam, gloriam, spem, 
audaciam, artes, otium serendis 
rumoribus. 

Aloe, ea, z. aloes. 
Alóeus, ei albo eos, nt. mąz Ifi- 
medyi, matki Otusa i Efialtesa, 
którzy dla tego zwali się Alóidee, 
aram, m. [Opuntskich. 

Aiópe, es, z, miasto w Lokrach 
Alpee, ium, i. Alpy, maritimae, 

nadmorskie albo Liguryjskie ; A. 
Cottianae albo Cottiae, Kottyckie; 
Grajae, Grajskie, Greckie; Penin®, 
Penińskie; Lepontiorum, Lepon- 
ckie; Rhetae albo Rheticae, Re- 
tyckie i t. d.; Alpicue, a, um, Al¬ 
pejski; Alpici, orurn, m. Alpej¬ 
czycy; Alpinus, a, um, AlpińiskL 

Alphejue, patrz Alpheus. 
Alpheua albo -ćoe, ei, m. rzeka 

w Peloponezie; stąd Alpheiae, a dis, 
i. Alfejada, nazwisko Aretuzy, żo¬ 
ny Alfcusza; Alpheus, a, um, AI- 
fejski, od Alfeusza pochodzący 
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Alplcl i Alpinus, patrz Alpes. 
Alstensia, patrz Ałsium 
AUinm, ii, n. miasto wEtruryi; stąd 

Alsiensis, Alsyeński, z Alsyum; 
Alsiense, is, n. wiejska posiadłość 
Pompejusza. 

Alana, a, nm, chłodny, zimny. 
Altire, is, Altftrią, inm, n. ołtarz. 
Alt®, przytl. wysoko, s lbstringeTe 

caput; se tollere e te^ra; z wyso¬ 
ka, cadere;— przenoś. «,ltius emi- 
nere; a. spectare, piąć się do wy¬ 
sokich rzeczy; 2) głęboko, penc- 
trare; ferrum haud alte in cor- 
pua descendit; sulcus altius im- 
pressus;— przenoś, a. petere, re- 
petere aliąuid, z daleka zasięgać; 
altiua perspicerc, bardzo zgłębiać 
rzeczy. 

Alter, era, eram, przyp. 2. alteriue, 
3. alteri (altero, alterae), jeden 
z dwóch, inszy, tak rzecz. jak przym. 
consul alter; alterum cornu; alter 
consulmn; qui nihil aiterius causa 
facit; alter cx censoribus; alterum 
de dnobus; non uterąue, sed al¬ 
ter; alter-alter, jeden-drugi. 2) 
drugi- secundus: proximo, altero, 
tertio die; anno trecentesimo (et) 
altero; unus et (albo atque, aut, 
yel) alter, jeden albo drugi, albo 
niektórzy, kilku, cum altero aut 
tertio equite; alterum tantum, dru¬ 
gie tyle; altero tan to longior an- 
fractus; drugi, najbliższy, coepit 
poscere alterum consulatum; me 
sicut alterum parentem diligit; 3) 
inny, przeciwny, pars, factio, prze¬ 
ciwne stronnictwo. [da, spór. 

Alteroatio, sprzeczka, zwa- 
Alteroor, 1. sprzeczać się, kłócić 
się, być w sporze. 

Alterne, na przemian, z kolei, ko¬ 
lejno, = alternis. 

Alterno, 1. na przemian co czynić, 
kolejno postępować, z przyp. 4. 
spes, timorque altcrnant fidem (ro¬ 

bią to, £e albo się wierzy, albo 
nie); bez 4 przyp. — altemanti po- 
tior sententia risa est (gdy to 
i owo myślał, był niepewny, wa¬ 
hał się). 

Alternua, a, urn, naprzemi&n po¬ 
wracający, alternis versibus lon- 
giusculis; alternos peaes; altemo 
ąuatiunt pede; alternis - alternis, 
już-już; alt. boni, alt. mali, 

Altśruter, utrą, utrum, przyp- 2. 
alterutrius, 3. alterutri, jeden 
z dwóch, rzeczow. i przymiot. ne a. 
alterum praeoccuparet; a. vestrum; 
a. de filiis; alterutram partem; 
i altcra ntra rictoria. 

Altheaa, ae, £. żona Eneusa, króla 
Kalidonu. 

Alticinotus, a, um, podkasany. 
Altilis, e, karmiony, tuczony, alti- 

lis, rzecz, (o tuczonćm drobiu, pta- 
stwie), satur altilium. 

Altinum, i, miasto Weneckie; stąd 
Altinas, atis, z Altynu;, Altin&tes, 
um, m. Altynaci. 

Altisonus, a, um, w górze grzmią¬ 
cy ; — przenoś, wzniosły, poeta. 
Maro. 

Altltudo, inie, £. wysokość, arbo- 
rum, montium, murorum, aedium, 
turris, columnae; in altitudinem 
pedum duodecim rallum, okop, 
szaniec 12 stóp wysoki; — przenoś, 
szczytność, wzniosłość, animi, for- 
tunae, gloriae, orationis; 2) głę¬ 
bokość, fluminis, maris, spelun- 
carum; in altitudinem pressus al¬ 
bo depressus (w głąb); — przenoś, 
niezgłębioność, animi, ingenii. 

Altiusculus, a, um, trochę wyższy. 
Altivćlans, tis, górnolotny, buja¬ 
jący, wysoko się wzbijający. 

Altor, óriB, m. karmicie!, żywiciel. 
Altrbc, lois, k. karmicielka, żywi¬ 
cielka, mamka. 

Altus, a, um, wysoki, mons, npa, 
murus, yalłum, niv£s, marę; rzecz 
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altum, i, n. wysokość: alłiora pe- 
trae; demittit ab alto; — przenoś, 
wzniosły, dostojny, wspaniały, 
wielki, altiorem fieri; Apollo, Cue- 
sar; o stopniach godności dosto¬ 
jeństw: dignitatis gradus; alta spec- 
tare ; w odniesieniu do ducha 
i uczuć: wzniosły, animus, consi- 
lium, cogitatio; homo alta men te 
praeditus; o glosie: dobitny, mo¬ 
cny, alta Toce clamare, głośno krzy- 
ctóć; 2) głęboki, aqua, flumen, 
recessus, radix, portus, pcctus; 
rzecz, altum, i. tt. głębia, ex alto. 
Stąd przenoś, głęboki, somnus, 
quie$, oopor, silentium; głęboko 
wkorzeniony, malum, sollicitudo; 
premit altum corde dolorem; ukry¬ 
ty, tajemny, dissimulatio, venia; 
manet alta mente repostum; 3) da¬ 
leki, dawny, genus alto a sangui- 
neTeucri; ex alto peterc albo re- 
petere, z daleka zasięgać. 

Aldcinatio, onis, i. urojenie, ma¬ 
rzenie. 

Aiflcinor, 1. bredzić, bajać, marzyć, 
czasem zprzyp- 4. quae Epicurus 
alucinatus est. 

Alumen, inls, «. ałun 
AlumnuB, a, urn, wychowany; alum- 

nus, i, m. i alumna, ae, i. wy- 
chowaniec, uczeń, wychowanica, 
ego pacis, ut ita dicam, alumnus; 
bene constitutae civitatie quasi 
alumna ąuaedam eloquentia; 2) 
oznacza także tego, który wycho¬ 
wuje, żywi, herus atque alumnus 
tuus; Italia omnium terrarum alum¬ 
na; nu men alumuum (o Bachusie). 

A hmtium, ii, n. miasto w Sycylii; 
stąd Aluntlnus, a, um, Aluntyński. 

Aluta, ae, i. gatunek skóry mięk- 
kićj, zamsz, alutae tenuiter con- 
fectae; trzewik, worek skórzany. 

AlV6&re, is, i- alvearium, ii, n. lii. 
Alve6lus, i, J7i. niecka, korytko 
(naczynie), ciasne koryto rzeki; 

deska do grania w kostki; gra* 
w kostki. 

AIveuB, i, ot. wszelki rodzaj na¬ 
czyń wydrążonych, niecka, koryto, 
czółno, dno okrętu, koryto rzeki, 
ul; deska do grania w kostki; 
gra w kostki. 

Alvus, i, mt brzuch, żołądek. 
Alyattee, is, albo ci, m. kroi Lidyi. 
Alymon, onis, tn. ojciec Ifimedyi. 
Alyzia, albo -ea, ae, £. miasto 

w Akarnanii. [alicui. 
Amabilis, e, miły, kochania godny, 
Amabilltas, atis, i. uprzejmość, 

przyjemność. 
Amabilłter.przys J. wdzięcznie, mile, 

łaskawie, przyjaźnie. 
Amalthea, ae, z. córka króla Me¬ 

li ssa na wyspie Krecie. Amalthe- 
uid, ei, n. majątek Attyka w Epi- 
rze, gdzie była jego biblioteka. 

Amandatio, onie, z. wydalenie. 
Amando, 1. wydalać, wygnać, ali- 

quem in ultimas terras; aliquem 
Lilybseum; aliquem in Graeciam. 

AmanicuB, Amanienses, patrz Arna- 
nus. 

AmanB, tis, kochający, miłujący, 
alicujus, reipublicae; rzecz, miłoś¬ 
nik; b) życzliwy, pizyjazny, rerba 
amantissima; nomen amantius. 

Amanter, przysl. uprzejmie, mile, 
życzliwie. 

Amantia, ae, i. miasto w Illiryi; 
stąd Amantiani, órum, m. Aman- 
tynowie. [tarz. 

AmanuensiB, is, tn. pisarz, sekre- 
AmanuB, i, ?#t. góry przedzielające 

Cylicyą od Syryi; stąd aj Ama- 
nicro pyl®, wąwóz między temi 
krajami, b) Am&nienseB, ium, m. 
Amanieńczycy. 

Amar&cu«» i, tn. i i Amaracum, 
i, n. majeran, roślina wonna 

Amarantus, i, m amarant, roślina, 
szarłatek. 

Am&re, przysl. gorzko; — przenoś. 



Am&ritud o 39 Ambio 

dotkliwie, uszczypliwie, ostro, ad- 
monere, dicere. 

Amaritudo, mis, i rzadko amari- 
ties, ei, k. gorycz;— przenoś, cierp- 
kość uczucia, troska, zgryzota; su¬ 
rowość, uszczypliwość, ostrość mo¬ 
wy, canninum. 

Amaror, orle, m. gorycz. 
Amarulentus, a, um, bardzo gorz¬ 
ki, przykry. 

Amarus, a, um, gorzki, przykry, 
cierpki; salix, amygdala; sonitus; 
necz. amarum i amara, gorycz; 
— przenoś, uszczypliwy, przykry, 
obrażający, dicta; sales: casus; 
rumor; cierpki, amariorcm me se- 
nectus fecit. [Dyany. 

Amaryntłiis, idis, k. przezwisko 
Amosenus, i, m. rzeka w Lacyum. 
Atnaeiue, ii, 1/1. kochanek, przym. 

zakochany. 
Amastris, is, z. miasto w Paflago- 
nii; stąd Amaatriacua, a, um, 
Amastryacki; Amastriani, orum, 
m. Amastryańczycy. 

Amathus, uutis, *. miasto na Cy¬ 
prze ze świątynią Wenery, którą 
stąd nazywano Amathusia; Arna- 
tłmsiacus, a, um, do Amatuntu 
należący. 

Am3.tor,*óris, m. miłośnik, anti- 
ąuitatis; wielbiciel, kochanek; stąd 
Amatrix, icia, i kochanka. 

Amatori©, prZysl. miłośnie. 
Amatorius, a, um, miłosny. 
Amazon, ónis, k. Amazonka, Ama- 
zones. Amazonki, kobiety wojo¬ 
wnicze w Scytyi. Stąd Amazonie, 
idis. Amazonka — używa się zwy¬ 
kle w licz. mn.; Amazónius, a, 
um, Amazoński. 

Ambaotus, i, m. sługa, najemnik. 
Ambage, w licz. poj. w 6 tylko 
przyp.; w licz. mn. amhages, -gum, 
-gibus, krążenie, kołowanie, ma¬ 
nowce;—przenoś. aj zboczenie od 
przedmiotu, rozwlekłość w mowie, 

mittere am. (przystąpić wprost do 
rzeczy); b) ciemne, dwuznaczne® 
zagadkowe słowa w wyroczniach, 
ambage delphico deo mos est ar- 
cana tegere; perambages, symbo¬ 
licznie, zagadkowo; c) wybiegi, 
wykręty. 

Ambarri, 6rum, m. lud w Gal lii 
nad rzeką Arar. 

Ambedo, ©di, esum, 3. objadać, 
ogryźć; (o ogniu) flammis atnbe- 
sa, opalone. 

Ambianl, orum, w*. lud w Gallii 
nad Sommą. 

Ambigo, 3. po wątpićwać, spór wieść, 
sprzeczać się; w znacz. bier. pod¬ 
legać wątpliwości, być wątpliwym, 
ii, qui ambigunt; si quid ambigi- 
tur de &liqua re, albo z nast. zdań. 
pyta.; ambigere cum aliquo. 2) 
obchodzić jakie miejsce, stronić, 
omijać, ambigens patriam. 

Ambigue, pnysl. dwuznacznie, di¬ 
cere; wątpliwie, z niopewnćm 
szczęściem, pugnare. 

Ambiguitas, &tia, x. wątpliwość, 
dwuwykładność. 

Ambiguus, a, um, na dwie strony 
skłaniający się, faror; dwojaką al¬ 
bo rozmaitą postać przybierający, 
lupus, Proteus, viri (Ccntaurowie), 
Salami* (druga podobna do pierw¬ 
szej); o mowie; dwu- albo wielo¬ 
znaczny, ciemny, zagadkowy, ver- 
ba, oracula; stąd ambiguum, i, n. 
dwuznaczność; niepewny, wątpli¬ 
wy, viae, fides, domus; we wzglę¬ 
dzie posiadania: ager; pod wzglę¬ 
dem działania: aquae; pod wzglę¬ 
dem wypadku, res; o biegu rzeki: 
lapsus; in ąmbiguo esse z(utrum) 
-an; non babere ambiguum, nie 
wątpić; wahający się, niezdecydo¬ 
wany, z przyp. 2. amb. consilii. 

AmbiliSti, órum, m lud w Gallii 
Belgijskićj. 

Ambio, Ivi, ii, ltum, 4. obchodzi^ 
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z prośbą do kogo się udawać, zbli¬ 
żać się prosząc szczegół nićj o krćs- 
tę przy wyborze na urzędy; zprzyp. 
4. albo samo amb. 2) krążyć kolo 
czego, terram (o księżycu); insulam, 
tworzyć wyspę (o rzece); undiąue 
ambientibns ramis (rozszerzać się); 
obwodzić czćm, otaczać, obciągać, 
clipei oras auro, domus mnris, 
plagis silvas; Yallum armis; terra 
ambita. 

Ambitio, 6nis, i. obchodzenie, szcze¬ 
gólniej ubieganie sie o urząd; sta¬ 
ranie się o życzliwość, laskę; nad¬ 
skakiwanie; chciwość dostojeństw, 
zaszczytów, chęć wyniesienia się, 
duma, próżność. 

Ambitióse, pizysł. z chęcią otrzy¬ 
mania dostojeństw, zjednania laski, 
przychylności, z żądzą czci, sławy. 

Ambitióaus, a, um, a) okrążający, 
amnis; hederis ambitiosior; hj ubie¬ 
gający się o przychylność, przy- 
pochlebiający się; a. amicitiae, ro- 
gationcs (dla interesu, zjednania 
sobie sławy); a. sententiae (stron¬ 
niczo wyrzeczone); preces (uniżone); 
ej wspaniały, okazały, pyszny, do¬ 
mus; zadziwiający, pulchritudo; 
dumny, roszczący sobie prawo do 
czego; próżny, turba; zbytkowny, 
omam en ta. 

Ambitua, us, rn- okrążenie, aj szczc- 
gólnićj nieprawne ubieganie się o u- 
rzędy, damnare ambitus; bj próżność, 
przepych, wystawność. 2) obieg, 
siderum; —przenoś, d) peryod czyli 
okres mowy, obszerne rozwinięcie, 
circa rem ambitus facere; per am- 
bitum rerborum. bj obwód, obręb, 
parmae, folii, lacus, operis, castro- 
rum, domus. 

Ambiwareti, órum, m. lud w Gallu 
Ambivariti, orum, m. lud nad rze¬ 

ką Maas. 
Ambo, ae, o, 4 przyp. ambo także 
ambos obai, jeden i drugi 

Ambraoio, ae, i. miasto w Epi rze: 
stąd aj Ambraciensis, e, Ambra- 
cyeński, Ambracienses, ium, m. 
mieszkańcy Ambracyi. bj Ambra- 
cias, adis, «. kobieta z Ambracyi; 
cj Ambraciótea i -a, ae, m. z Am¬ 
bracyi rodem; dj Ambracius, a, 
um, Ambracki. 

Ambrónes, um, m. plemię Celtyckie. 
Ambróaia, ae, i. nieśmiertelność, 

pokarm bogów; stąd ambrosius, 
a, um, nieśmiertelny, boski.corpus; 
przyjemny, cudny, succi. 

Ambry sus, i, i. miasto wFocydzie. 
Ambubfija, ae, i. syryjska ta¬ 

necznica. 
Ambulatio, ónis, *. chodzenie, prze¬ 
chadzanie się, przechadzka; a. con- 
ficere; a. subdialis; miejsce do 
przechadzki, chodnik, porticus et 
ambulationes. 

Ambulatiuncula, ae, s mała prze¬ 
chadzka, mały chodnik. 

Ambulatórius, a, um, przenośny, ru¬ 
chomy, turris (na walcach i kolach)* 

Ambulo, 1. chodzić, przechadzać 
się, maszerować, postępować dalćj, 
a. maria (po morzu żeglować); 
septingeuta milia passuum; aves 
ambulant; nayes ambulant; cum 
aliąuo in hortis. 

Arnburo, bussi, bustwn, 3. opalić 
z wierzchu, osmalić, uszkodzić od 
limna, odmrozić; na stronie bier. 
zdrętwióć od zimna, zziębnąć;mó¬ 
wi się także o szkodzie doznanćj 
Da majątku: ambustas fortunarum 
mearum reliquias; i o tym, który 
wprawdzie wyrokiem nie został 
potępiony, ale jednak nie uznany 
za niewinnego: damnatione colle- 
r ae et sna prope ambustus eyas rat. 

Amellus, i, m. gwiazdeczka, ziele. 
Amćnanus, iym rzeka w Sycylii 
przym. Amcnana flnmina. 
Arnens, tis, nierozumny, obłąkany, 
szalony, zapamiętały, pozbawiony 
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przytomności umysłu, z przyp. 6. 
dolore, conscientia sceleris, amore 
et mętu; także a. consilium. 

Amentatus, a, um, opatrzony rze¬ 
mieniem, paskiem do rzucania po¬ 
cisków, hastae; — przenoś, bardzo 
silny. 

Amentia, ae, z. szaleństwo, odej¬ 
ście od rozumu. 

Amento* 1. nawiązać na rzeniień 
pocisk, silnie ciskać, miotać strzały, 
pociski; — przenoś, przytaczać mo¬ 
cny dowód. 

Amentmn, i, n. rzemień przy po¬ 
ciskach, służący do nadania więk¬ 
szej siły rzutu, amenta torqucre; 
jarulorum amenta. 

Ameria, ac, z. miasto w Umbryi; 
stąd Amerinus, a, um, Ameryń- 
ski. i Amerini, órumf m. Ame- 
rynowie. 

Amerióla, ae, x. miasto u Sabinów. 
Ames, itie, m. soszki łowcze do 

rozciągania sieci. 
Amestratus, i, z. miasto w Sycylii; 

stąd Ame8tratmua, a, um, Ame- 
stratyński; Amestratini, orum, 
Amcsttatynowio. 

AmethystuB,i, z. ametyst;stądame- 

thyBtlnus, a, um, ametystowy, 
ametystem ozdobiony; fiołkowo- 

błękitnego koloru. 
Amica, ae, z. patrz amicus. 
Arnice, przysł. po przyjacielsku, 
przychylnie, życzliwie, facere, vi- 
Tere cum aliquo; loqui de aliquo; 
si quid amire de Koman i s cogita- 
bis (przyjazne uczucia mieć bę¬ 
dziesz); vivere fideliter, vitaeque 
hominum arnice. 

Amlcio, cui albo ixi, ictum, 4. okryć, 
przyodziać, zarzucić co na siebie; 
se a. albo amiciri, odziać się, se 
toga; amicttis toga, lsena, pallio; 
aliquid chartis, obwinąć; amicta 
vitibus ulmus; nube candentes hu- 
meros amictus (osłoniony) 

Słoirnik lać.-polski 

Amloitia, ae, *. przyjaźń w stosun¬ 
ku prywatnym i politycznym; ge- 
rere, zachować; locum amicitiae 
tenere, zajmować miejsce przyja¬ 
ciela; nunquain me in amicitia 

cum Romanis fore; 2) amicitiae 
zamiast amici; vir plurimis ami- 

citiis. 
Amictus, us, m. odzież, suknia, 
płaszcz, amictum alicujus imitaii; 
— przenoś, zasłona, nebulae a. 

Amicuła, ae, z. przyjaciółka. 
Amieulum, i, n. płaszcz, wierzch¬ 

nia suknia mężczyzn i kobiet. 
Araiculua, i, m przyjaciel. 

Amicus, a, um, 1) przyjacielski, 
życzliwy, uprzejmy; w znaczeniu 
politycznein: sprzymierzony, reges 

amici; successor amicissimus; tak¬ 
że : yentus, przyjazny, zwykle 
z przyp. 3. homines sibi conciliare 
amiciores; amicum est mihi, po¬ 
doba mi się, jest podług mojćj 
myśli- 2) rzeczow. amicus, i, m. 
przyjaciel, latawca, faworyt, po¬ 
wiernik, doradca, sprzymierzeniec; 
tytuł honorowy dawany królom, 
przyjaciel państwa; amici, straż 
przyboczna AleksandraW .=agema; 

/>) amica, ae, z. przyjaciółka, to¬ 

warzyszka. 
Amilcar, patrz Hamilcar. 
Aminssua albo eus, a, um, Ami- 
nejski, z Aininei w Picenum. 

Amissio, ónis, &. utrata, rerum 
omnium, oppidorum. 

AmiBsuB, a, um, imiest. od-amitto 
AmissuB, us, m. strata, zguba. 
AmisuB albo -os, i, i. tudzież -um, 

i, n. miasto w Poncie. 
Amita, ae, ż- stryjenka, siostra ojca. 
Amltermim, i, n. miasto Sabinów; 

stąd Amiteminus, a, um, i Ami- 
ternus, a, um, Ainiterneński; Ami- 
ternini, Amiternińczycy. 

Amitto, misi, missum, 3- wypuścić, 

captum piscem ; praedamde albo e 
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maniona, ex oculis manibusąue; 
— przenoś, porzucić, zaniechać, 
zrzec się; occasionem , tempus, 
spem, metum, fidem : przcniewie- 
rzyć się ; stracić, zgu bić, nar es, 
classem , arma impcdiinentaque, 
exercitum, signum, equos, supe¬ 
riorem locum, oppidum, pcne om- 
nia in Sicilia, Britanniam i t. p. 
nnum, centum riginti suorum, uxo- 
rem,fiLium,patrimonium,lumen ocu- 
iorum (oślepnąć), animam (urnrzćć), 
optimates (laskę, życzliwość znacz¬ 
niejszych obywateli); jus imperii; 
civitatem oprawo obywatelstwa). 

Ammi, patrz Admi. 
Ammon, ónis, im. Egipski i Libij¬ 

ski bożek ze sławną wyrocznią na 
pustyni Libijskiej; w Rzymie jako 
Jowisz Ammoński czczony w po¬ 
staci barana* ztąd Ammoniacus, 
a,um, Ammoński; sal ammoniacus, 
salmoniak. 

Amnicóla, ae, m. nad rzeką miesz¬ 
kający, nadrzeczny, salix. 

Ammculus, i, m. rzeczka. 
Amnia, is, in. rzeka, poet. woda, 

*imies oceani, morze; sccundo a. 
z wodą; adrerso a. pod wodę, 
przeciw wodzie. 

Amo, 1. kochać, se, być za nadto 
sobą zajętym, uprzedzonym wzglę¬ 
dem siebie; alitem de albo in 
aliąua re, być za co obowiązanym; 
ztąd prosząc: amabo albo amabo 
te, będę ci wdzięczny, bądź tak 
dobry, bardzo proszę, także z nastę. 
ut albo ne; amabo te, ut transeas; 
am. te, ne adsignes; lubić, znaj¬ 
dować w czem upodobanie, literas, 
otia; amat janua limen (o drzwiach 
zamkniętych); z trybem bezok. a. 
dici pater atque princeps (lubisz, 
by cię nazywano); tecnm vivere 
amem; chętnie co czynić, widzieć 
albo być ao czego przyzwyczajo¬ 
nym, quae ira fieri amat. 

Amcene, prtysl. wesoło, przyjemnie. 
Amcamtaa, i. wesołość, przy¬ 
jemność, loci, domus, hortorum, 
riparum, naturae; hanc amcBnita- 
tern sequor (o rozkosznćm położe¬ 
niu wioski); a. ritae. 

Amcenus, a, um, wesoły, przyjem¬ 
ny, miły, roskoszny, loeus, rus, 
ager, sihae, recessus; fructus; cul- 
tus, piękne ubranie; vita, przyjem¬ 
ne życic; ingeuium, zajmujący do¬ 
wcip; arncena, orum, n. powabne, 
piękne, zachwycające okolice. 

Amólior, 4. usuwać, oddalać, onera> 
aliquem a se, aliquem ex oculis, 
se, oddalić się; — przenoś, pomi¬ 
nąć milczeniem, nomen suum; od¬ 
dalić, pericula, inridiam crimen- 
que ah aliquo; dedeeus; o mów¬ 
cy: zbijać, zaprzeczyć, dać odpór. 
Ztąd amolitio, ónis, ź- oddalenie, 
alicujus ex oculis. 

Amórnum, i, n. drzewko przyjem¬ 
nej woni; balsam z niego. 

Amor, óris, m. miłość, zamiłowa¬ 
nie, erga aliquem; habere aliquem 
in amore; amore prosequi; am- 
plecti; bożek miłości, czasem ua- 
wet w licz- rnn.; osoba ukochana: 
żądza, chęć, pragnienie, consula- 
tus, cognitionis; eorum, quae co- 
gitareris; habendi; poet. amor cog- 
noscerc. _ , . 

AmorguB, i, X- jedna z wysp Cyklad^ 
Amótio, ónis, ż. oddalenie. 
Amóveo, móvi, mótum, 2. ruszyć 

co z miejsca, oddalić, usunąć, po- 
culum, frumentum, sacra ab ho- 
stium oculis; victuin quotidianum 
ab aliquo; aliquem ex loco; cete- 
ros longius; se am. usunąć się, 
oddalić się; odjąć, zabrać, sprząt¬ 
nąć, boves per dolum; oddalić ko¬ 
go, wygnać, aliquem in insulam; 
— przenoś, amoto ludo, żarty na 
bok; am. nomen zamilczćć, pominąć 
milczeniem, amorere a se culpamr 
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oczyścić się, uniewinnić się; od¬ 
dalić, usunąć, powściągać, libidi- 
nem, odium, metum; opinionem, 
inridiam cupiditatesque, assenta- 
tionem; sensnm doloris. 

Amphiaraua, i, m. wieszcz i król 
Argos, ojciec Alkmeona, który 
ztąd nazwany był Amphiaraides, 

ae, m. 
Ampłnbołia, ae, i. dwuznaczność. 
Amphiotyónes, um, m. Amfiktyo- 
nowie, zgromadzenie, które roz¬ 
strzygało spory i niezgody między 
państwami Greckiemi i cznwalo nad 
całością zasad religijnych, tudzież 
nad nżyciem i zachowaniem skar¬ 
bów świątyni Delfickiej. 

Ampłulóohi, órum, m. lud w Akar- 
nanii, którego kraj Amphilochia, 
ae,i. a główne miasto Argos Am- 
philochium, albo Amphilochicum, 
i, #». zwane założył Amphilochus, 
i, m. syn Amphiarausa, założyciel 
wiciu miast w Cylicyi. 

Amphion, ónis, m. król Tebański, 
mąż Nioby, sławny muzyk; stąd 
Amphióniuu, a, ma, amfioński, 
należący do Amfiona. 

Amphipólis, is, *. miasto w Tracyi 
nad rzeką Strymon; stąd Ampbi- 
politanuB, a, um, Amfipolitański. 

Amphiasa, ae, i. miasto wLokracb ; 
stąd Amphissia saxa, przylądek 
Zepbyrium. 

Ampbitheatrum, i, n. amfiteatr, 
budowla okrągła, miejsce widowisk 
szermierskich. [poet. ocean. 

Amphitrite, es, i. żona Neptuna: 
Amphitryo, ónis, m. syn Alceusza, 

król Tebański, mąż Alkmeny, oj¬ 
ciec Herkulesa, który stąd nazy¬ 
wa się AmphitryóniadeB, ae, m. 

Amphóra, ae, £. naczynie z dwo¬ 
ma uszkami do wina, miodu itp 

’ miara płynów, albo do oznaczenia 
objętości okrętów, u&ria trecenta- 
mm ampborarum. 

Ampleetor 

AmpŁrfwu*, albo -os, i, m. rzeka 
w Tessalii, przy którćj Apollo pasł 
trzody Admcta; stąd Ampbrysiąs, 
a, um, Amfryzyjski, do ApollinA 
należący. 

Ampló, przysl. bogato, znakomicie, 
obficie, dare agrum; okazale świet¬ 
nie, wspaniale, exomare triclinium; 
etferri (być pogrzebanym); w mo¬ 
wie: obficie, okazale, ozdobnie, 
loqui, dicere. Stop. wyż. amplius; 
a) w odniesieniu do czasu-: dalćj, 
dlnżój, więcój, non lnctabor tecum 
a.; non esse a fortunam tentan- 
dam, a. pronnnciare; w znaczeniu 
sądowćm: do dalszego rozpoznania 
odłożyć; przy wypłacie: a.non pełł 
(nic więcej się nie żąda, nic nadto 
nie wymaga się), bj w odniesie¬ 
niu do liczby: więcćj niż, ne am- 
plius quam triginta navcns habe- 
rent; non a. quam tridunm; bez 
qnam: sexaginta vel a. armato- 
rum milia; z przyp. 6. non am. 
quinis ant seuis milibus passtram 
interesse; binas aut a. domos con- 
tinuare; a. sunt sex menses; &m. 
boris quatuor. c) w innych wzglę¬ 
dach: więcej, oprócz tego, neqne 
huca quam pellis est adjccta; ne 
quos a. Rhenum transire patere- 
tur ; aliquid a. quaercre, reqnirere, 
velle, sperarc, exspcctare i t. p. non 
albo nihil dicam a. nic więcćj nie 
powiem; hoc (eo) a. nadto, a do 
tego; et hoc a. eenseo, nadto jest 
moje zdanie; nihil (ncc, h&ud) a. 
quam, nic więcćj, jak: nihil am. 
nic prócz tego, tylko to. 

Ampleetor, plcxus, 3. obejmować, 
ogarniać, uściskać, aliąuem; dex- 
tram alicujus; cerricem alicuju* 
manibus; saxa manibus; ansas a- 
cantho; hostium aciem (otoczyć); 
spatium triginta pednm, septua- 
ginta stadia; quindecim milia paa- 
suum circuitn amplexus (okopami 
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otoczyć). — Przenoś, a) szacować 
wysoko, zajmować się czćm z upo¬ 
dobaniem, cum amore albo amicissi- 
me; hoc se amplecti uno (popisywać 
óę, szczycić się, dać znać po sobie, 
ia się wiele zrobiło); tanto amoro 
possessiones suas; artem. b) myślą 
co obejmować, Tozmyślać, rozwa¬ 
żać, aliąuid consilio, cogitationem 
toto pectore; nważać rzecz jaką 
za toż samo, co i druga, quod 
idem (honestum) interdum yirtutis 
nomine amplectimur. c) w opowia¬ 
daniu ustnem albo na piśmie: ver- 
bia, per scripturam; obrabiać, trak¬ 
tować o czćm, aliąuid. 

Amplesor, 1. obejmować, ogarniać, 
uściskać, aliąuem;—przenoś. wiel¬ 
ką cenę do czego przywiązywać, 
zajmować się z upodobaniem, otium, 
Yirtutem, yoluptatey. 

&mplexus, us, hi. objęcie, okolenie, 
otoczenie, serpentis ncmorum; u- 
ściflk, subtrabere se ampieiu; ire 
in amplerus. troczenie 

Ampliatio, dnia, i. przewłoka, od- 
Aznplificatio, dnia, roszczenie, 

przyczynienie, powiększenie, pe- 
cuniae, reifamiliaris;—przenoś, ho¬ 
noris et gloriae; obszerniejsze wy¬ 
słowienie w krasomówstwie. 

Amplifio&tor, órU,w». pomnoiyciel, 
po większy ciel, dignitatis. 

Amplifioo, 1. rozszćrzać, powięk¬ 
szać, urbem, cmtatem, proyincias, 
diritias: natężać, sonom,—przenoś 
wywyższyć, uraczyć, zaszczycić, 
honore et gloria amplificati; szcze¬ 
gólniej: w wymowie podnosić, w 
piękmejszćm świetle przedstawić, 
obszemićj rozwinąć, ornare atąne 
ampl. dicendo; orationcin. 

AmpUo, 1. rozszćrzyć, rozprzestrze¬ 
nić, urbem, imperium; powiększyć, 
rem, majątek.—przenoś, podnieść, 
honorem; szczególniej przez wy¬ 
mowę podnosić, uświetniać, uwiel¬ 

biać, Yirtutem alicujus. 2) wyrze¬ 
czenie wyroku sądowegc odroczyć, 
co właśnie pretor formulą sądową 
(amplius) objawiał; potestas am- 
pliandi; bis ampliatus est reus; 
causam; aliąuem. 

Amplitudo, mis, i. obszernośc, 
wielkość, przestwór, urbis, corpo- 
ris, comuum; powiększenie, am- 
plitudines ąuaedam bonorum; 
przenoś, a) wielkość, wzniosłość, 
świetność, znakomitość, animi, no- 
minis, rerum gestarum, triumpbi; 
a. ac dignitas cmtatis. b) obszer- 
ność, obfitość, wyższy polot mowy 

Amplius, patrz ample. 
Amplus, a, ma, obszerny, prze¬ 
stronny, wielki, c|omus, curia, in- 
sula, intervallum; amplius impe¬ 
rium; wielki, znaczny, znakomity, 
obfity, pecunia, copiae, numerus; 
ampliores copias erspectare; cor- 
poris forma; occasio, spes; stąd 
amplius, więcćj, non daturus sum 
amplius; także: si a. obsidum dare 
vclit.—Przenoś, a) wielki, wspa¬ 
niały, świetny, zaszczytny, prae- 
mia, resgestae, triumphus, mnnera, 
epulae, funus; amplom est alicni, 
jest zaszczytnem. b) wielki, wysoki, 
znakomity, odznaczający się, amplis- 
simogenere natus; amplissimus ge- 
nerecopiisąue; homo Yirtutecognita 
et spectata fide amplissimus; amplior 
ordo; stąd amplissimus, tytuł kon¬ 
sulów, dyktatorów i innych wyż¬ 
szych mężów stanu. 

AmpBivarii, órum, mi. lud Ger¬ 
mański nad Ems. 

Ampulla, ae, *• naczynie dwa ucha 
mające na oliwę, ocet i t. p. ■* 
przenoś, szumność, nadętość stylu, 
proiicit ampullas. 

Ampullor, 1. mówić tonem nadętym 
Amputatio, 6ni#, *■ obcinanie, sar- 

mentorum. 
Amputo, 1. obcinać, vitem ferro; 
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falce ramos inutiles; in corpore 
quidquid est pestiferum a., chore 
członki odcinać; manum gladio, pe- 
des securibus, crus ferro, aures, 
manus, membra;—przenoś, zmniej¬ 
szać, skracać, obcinać, sententia- 
rum mnltitudinem, narrationem; 
legionum numerum; infracta ct 
amputata loquimtur; ukrócić nędzy 
ramos miseriarum. 

Ampycus, i, m. kapłan Cerery, 2) 
syn Peliasa, ojciec Mopsa, stąd 
Ampycides, ae, m. potomek Am- 
pyka, Mopsns. 

Amsanctus, i, tn. okolica i jezioro 
w krainie Hirpinów, przy nićm jas¬ 
kinia, skąd wychodziły duszące 
wyziewy, miejsce to było uważane 
za wnijście do krainy podziemnćj. 

Amussie, is, x. sznur ciesielski, linia, 
ad amussim, dokładnie, regularnie. 

Amyclao, arum, z. miasto w La¬ 
konii; stąd ą) Amyclaeus, a, um, 
Amyklejski, fratres, (Kastor i Pol- 
lui); poet. Lacedemoński, Spar¬ 
tański. b) Amyclides, ae, m. Amy- 
kiida, potomek Amykla założycie¬ 
la Amykli, Hyacynt. 2) miasto 
w Lacyum, stąd Amyclanus, a, 
um. Amyklański, sinus, odnoga 
morska Kajety. 

Amygdalum, i, n. migdał, owoc; 
amygdalus, i, tudzież amygdala, 
ae, z. drzewo migdałowe 

Amyntas, ae, m. greckie imię cięż¬ 
kie, mianowicie kilku macedoń¬ 
skich królów i wodzów, w liczbie 
ich byl ojciec Filipa, który stąd 
nazywał się Amyntiades, ae, 7*. 

Amyntor, óris, m. król Dolopów, 
ojciec Feniksa, który stąd nazywa 
się Amyntórides, aę, m. 

Amystis, idis, i, wypróżnienie kie¬ 
licha duszkiem. 

Amytaon, ónis, m. mieszkaniec 
Eolii, ojciec Me Lampa; stąd Amy- 

taonius, Amytaończyk. 

An, spój. czy, tworzy drugą część 
1) podwójnego zapytania: bez¬ 
względnego: utrum ea yestra, au 
nostra culpa est ? albo wzglę¬ 
dnego: inter quos magna fuit con- 
tentio, utrum moenibus se defen- 
derent, an obriam fierent hosti- 
bus; bez przodkującćj partyk. u- 
trum w pierw, części; uter cum 
plus deligeret, Cicero, an Horten- 
sius; deliberatnr, incendi place- 
Tct, an defendi; czasem znaczy: mo¬ 
że, czy może, quid ad sc renirent: 
an speculandi causa? Sed quid 
Curio? an illam orationem non le¬ 
gi t? Służy do zaprzeczenia pier¬ 
wszego pytania: an non, albo nie, 
num tabulas habet, an non? 2) 
W zdaniach wątpliwych po wy¬ 
rażeniach powątpiewanie, niepe¬ 
wność i tp. oznaczających, jak np 
dubito, dubium est, incertum est, 
nescio, haesito, refert, interest i t.p. 
desinite dubitare, atrum — an; du¬ 
bito an, haud scio an, nescio an, 
wątpię, nie wiem, czy nie, zaled- 
wiebym uwierzył, przypuszczam, 
że, dubito, an hunc primum om- 
niurn ponam; vir sapientissimus, 
atque haud scio an praestantissi- 
mus; nescio, an modumcxcesscrint; 
przy zaprzeczeniu tych wyrażeń; 
dubitet, an turpe non sit; quod 
haud scio, an non possis. — Bea 
poprzedniego wyobrażenia wątpli¬ 
wości: albo, albo może, albo tćż, 
Cn. Octarius est, an Cn. Cornelius 
quidam. 

Anacea, um, m. przezwisko Diosku- 
rów, Kastora i Polluksa. 

An&eh&rsU, idis, m. Scyta, który 
w czasach Solona do Aten przybył, 
i tam wielkie poważanie sobie 
zjednał. 

Anacreon, ontis, m. liryk Grecki, 
rodem z Toos w Jonii. 

Anagnia, ae, x. główne miasto Her* 
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nitów w Lacyum; stąd Anagnl- 
nos, a, um, Anagniński, i Ana- 
gninus, i, m. Anagnińczyk, i Ana- 
gninum, i, n. posiadłość wiejska 
Cycerona przy Anagnii. 

Anagnostes, ae, w». ten, co komu 
czyta. 

Analectri*, Idis* i. poduszeczka. 
Analogia, ae, i. podobieństwo, sto¬ 
sunek, powinowactwo między dwie¬ 
ma lub więcej rzeczami. 

Anipartus, a, um, anapestowy, pes, 
anapest (w w-) versus, z anapestów 
składający się, albo samo anapae- 
stus, i, m. jako stopa albo wiersz, 
i anapaestum, i, w. z anapestów 
składający się wiersz, albo poemat. 

Anaphe, es, i. jedna z wysp Sporad. 
Anftpla, is, i An&pus, i, m. rzeka 
w Sycylii. 

Anartea, ium, m. lud w Dacyi. 
Anu, ae, m. rzeka w Hiszpanii. 
Ana«, Atia, i. kaczka; stąd anati- 
ofiU. ae, kaczę. centu. 

Anatdoismu«, i, m. procent od pro- 
An&xagóras, ae, m. filozof z Kla- 

ztuneny, nauczyciel Peryklesa. 
An&zarohuB, i, m. filozof zAbde- 
ry, towarzysz Aleksandra W. 

An&ximander, dri, m. filozof i fi¬ 
zyk z Miletu. 

AnftximSnes, is, tn. filozof z Mi¬ 
letu , uczeń i naśladowca Ana- 
ksymandra. 

Anoepe, oipitia, dwugłowy, Janus; 
dwojaki, podwójny, securis (obo¬ 
sieczny); bestiae quasi a. (zwie¬ 
rzęta ziemnowodne); fatormu via; 
w znaczeniu wojennćm: munimenta 
a., na obie strony; tela a., z dwóch 
stron ciskane; a. ad ictum, z dwóch 
stron na strzały narażony; proe- 
łium, na lądzie i wodzie; acies, 
periculum, malum, terror, me- 
tus.— Przenoś, a) dwuznaczny, sen- 
tentia, oraculum, jus; b) na dwie 
strony chwiejący się, wątpliwy. 

niepewny, nierozstrzyguiouy, cau¬ 
sa; często: proelium pugna, Mars; 
aestimatio,conjectura cii men; fides; 
in anceps trahi (w powątpiewanie 
być wprowadzonym); m&tres; nie¬ 
pewny, niebezpieczny, ancipitibus 
locis premi, z dwóch stron wpaść 
w niebezpieczeństwo; inter ancipi- 
tia; in ancipiti est respublica, 
z tryb. bezok. revocare oos an¬ 
ceps erat. 

AnohiaIo», i, %. miasto w Tracyi. 
Anohises, ae, m. ojciec Eneasza, 
który stąd Anohiai&des, ae, m 
nazywa się; AncMaśua, a, um, 
Anchizesowy. 

Anoile, is, n. przyp. 2. licz. mn. 
auciliorum, mała tarcza, która za 
panowania Numy spaść miała z nie¬ 
ba, i z którćj utrzymaniem trwa¬ 
łość i dobry byt Rzymu był po¬ 
łączony. 

Anoillft* ae, z. służąca, niewolnica, 
anclllariólus, i, tw. nierządnik. 

Anoillaria, e, służebny, slużebniczy. 
Anolilula, ae, i młoda służąca. 
Ancon, dnia, i Anoóna, ae, z. mia¬ 

sto w Picenie. 
Ancóra, ae, i. kotwica, aucoram 
jacere, zarzucić; tollere, podnieść; 
praecidere, odciąć; uavis in anco- 
ris consistit albo stat; narem in 
aucoris tenere, albo consistere ad 
ancoram; in ancoris ex:spectare;— 
przenoś, ucieczka, ratunek, ancora 
fessis ultima Fabius. Ancorale, is, 
n. lina kotwiczna; ancor&riua, a, 
um, ancoralis, e, do kotwicy na¬ 
leżący; funis. 

Anous, i, m. imię Rzymskie, An- 
cus Martius, czwarty król Rzymski. 

Anoyra, ae, *. główne miasto w 
Galacyi. 

Andabata, ae, m. szermierz Rzym¬ 
ski, który walczył z zasłonionemi 
oczyma. 

Andanla, ae, i miasto w Messcnii. 
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Andea* ium, m. lud w Gallii Cel¬ 
tyckiej. 

Andócidea, is, m. mówca Ateński. 
Andriscus, it m. niewolnik, który 

filię przyznawał, że jest Filipem sy- 
nemPersensza, dla tego Pseudo- 
philippus nazwany. 

Andromeda, albo eus, ei, m. syn 
Hinosa i Pazyfai. 

Andrógynua, i, m. i Andrógyne, 
es, i. obupłciowy. 

Andromaohe, es, i -cha, ae, *. żo¬ 
na Hektora. 

Andromedę, es, i -da, ae, i. żona 
Perseusza. 

Andrónicufl, i, m. Livius Andro- 
nicus, pierwszy poeta dramatycz¬ 
ny Ezymski z Tarentu. 

Andro«, i -us, i, %. jedna z wysp 
Cyklad. 

Anemóne, es, i. zawilec, ziele. 
Anemurium, ii, n. przylądek Cy licyi 

z miastem tegoż imienia, które się 
także Anemuriensis cmtas nazy wa. 

Anetłmm, i, n. koper. 
Anfrąctus, us, im. załamanie, za¬ 
gięcie, krążenie, objazd; a. solis, 
(kołowy bieg); a. annuus, (roczny 
obieg); szczególniej zakrzywionie 
drogi, a. viae, collium, montium, 
littorum; albo samo anfractus: an- 
fractum longiorem habere; anfrao 
tus intercedit.—Przenoś, wybiegi, 
wykręty, judiciorum; rozwlekłość 
w mowie, gadanina. 

Angiportum, i, *. i -portus, us, m 
ciasna uliczka, zaułek. 

Ango, arad, 3. dusić, dławić, ścieś¬ 
nić, guttur; tussis anhela angit a>- 
gros eues- przenoś, trapić, drę¬ 
czyć, smucić, niepokoić, ani mu m 
alicujus, albo aliquem; angi ani- 
mo, albo samo angi, dręczyć się, 
suis incommodis; decessu amico- 
Tum; dealiąua re, z quod, z przyp. 
4 i tryb. bezok. 

Angor, oris, m. duszenie, dławienie. 

aestuet angorę vexari; — przenoś, 
smutek, utrapienie, niespokojność, 
angoribus confici, implicari; ca- 
pere angorem; angoribus seso de- 
dere, oddać się smutkowi. 

Anguioómue, a, om, wężowlosy. 
Anguieulus, i, 77i. mały wąż. 
Angulfer, era, erum, wężorodny. 
Anguigena, ac, m. i i. z węża 

zrodzony. 
Anguilla, ae, i. węgorz. 
AnguineuB, a, um, wężowy. 
Anguinus, a, um, do węża podobny 
Anguipea, pedis, wężonożny, tak 

zwano Gigantów. 
Anguis, is, m. i x. wąż; gwiazdo- 

zbiór (konstellacya); anguitenens, 
tis, wężownik. 

Angulatu*, a, um, rogowy, naroż¬ 
ny, węgielny. 

Angulus, i, m. kąt, róg, hujus la- 
teris alter a. ad septentrionem spe- 
ctat; ertremusa ng. Italiae; zatoka, 
a. Gallicus; kąt matematyczny, pa- 
res, rocti;—przenoś, literarum an¬ 
goli , narabianic subtelnostkami; 
podchwytliwe słowa; wykręty. 

Angnate, przysł. ciasno, wązko, 
w malej przestrzeni, sedere, collo- 
care, milites, pabulari, aliąuem 
continere (zamknąć, otoczyć), — 
przenoś, o wymowie: angustius se 
habere, być w ograniczeniu; 2) ską¬ 
po, oszczędnie, uti re frumentaria; 
frumentum angustius prcvcucrat; 
transportare milites; o wymowie: 
krótko, dicere, disserere. 

Angustice, arum, z. rzadko w licz 
pojed. angustia, ae, i. ciasnota, 
aiditus, itineris, wąwóz; fretoium 
(ciaśnina); locorum, albo samo a.; 
stąd o szcznpłym zakresie, w któ¬ 
rym się mowa rozwija: cur ora- 
tionem in tantas angustias compj- 
limns?—przenoś, krótkość, tempo- 
ris; brak, ubóstwo, pecuniae, rei 
frumentariae; kłopoty, przykre po- 
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łożenie, angustiis premi, compelli, 
re8 est in angustiis; angustiae spi¬ 
ritus (duszność); pectoris (małość 
ducha); petitionis, trudność otrzy¬ 
mania urzędu* 

Augusto, 1. ścieśniać, zacieśniać, 
domum turba serrorum;— przenoś, 
ograniczać, gaudia. 

Angustus, a, um, ciasny, wązki, 
często o miejscu: spatium, iter, ri- 
pa, pons; non angustior amne; 
rzecz, angusta viarum, przesmyk, 
wąwóz, trudne przejście; o innych 
rzeczach: wązki, krótki, clavus, 
wązlcie obszycie purpurowe u sta¬ 
nu rycerskiego; habenae (krótkie); 
spiritus (krótki oddech). — Przen. 
in angustum adducere, deducere, 
concludere, ograniczyć; mianowi¬ 
cie ą) o czasie: ograniczony, krótki, 
tempust aerum, nor, dies; h) nie¬ 
dostateczny, skąpy, oszczędny, res 
frumentaria, aqnatio; liberałitas; 
ograniczony, niepewny, wątpliwy, 
Tes, fides (kredyt); rzecz, angustum, 
i, a. niepewne położenie, kłopot, 
smutny stan, res est in angusto, 
in angustum renire. cj ograniczo¬ 
ny, małego serca, homines angu- 
sti; animi angusti est; alii mitouti et 
a. d) w wykładzie formy: ścieśnio¬ 
ny, krótki, oratio, disputatio; pod 
względem treści: ograniczony; con- 
certationes, intcrrogatiunculae. 

Anłielitus, us, m. oddech, dech, 
krótki oddech, tchnienie, zapach, 
vini; wyziew, terrae. 

Anhelo, 1. być zadyszanym, ezę- 
sto i ciężko oddychać, equus; bu¬ 
chać, szumićć, huczćć, ignis; wzn. 
przech. a. Ter ba, z cięikiem tchnie¬ 
niem, (z zadyszaniemwymawiać); 
_przenoś, a. scelus, crudelitatem 

' ex imo pectore (oddychać, tchnąć 
zbrodnią, okrucieństwem). 

Anhelus, a, um, ciężko oddycha¬ 
jący, dychawiczny, equi, senes; 

zmordowany, osłabiony, Mars; spra¬ 
wujący duszność, połączony z dy¬ 
chawicą, cursus, tussis, febris 

Anicius, a, imię rzymskiego rodu; 
stąd Anicianus, a, um, Anicyań- 
ski, nota, napis na naczyniu z wi¬ 
nem, które pochodziło z czasów 
konsulostwa Anicyusza Galla. 

Anicula. ae, z. staruszka. [Anio. 
Anien, Aniensis, Anienus, patrz 
AnigroB, i, m. rzeka w Elidzie. 
AniliB, e, babi, babski, ineptiae, 

baśnie, brednie, androny. 
Anlliter, przysł. po babsku. 
Anima, ae, x. aj powietrze, wiatr, 
Thraciae, wiatry północne; quan- 
tum ignes animaeąue ralent (wiatr, 
który dęciem swojćm ogień zasila 
i powiększa); fc)dech, oddech, aui- 
mam ducere, oddychać; continere, 
compTimere, zatrzymać; c) duch 
żywotny, siła żywotna, życie, ede- 
re, emittere, efilare, exspirare, ef- 
fundere, deponere, dare anima.m, 
ducha wyzionąć, umrzćć; podo¬ 
bnież anima relinquit albo ieficit 
aliquem; animam agere, ostatnio 
tchnienie wydawać, konać; pur- 
purea anima, (ponieważ sądzono, 
że krew jest siedliskiem życia); l) 
dusza, jako ożywiająca ciało, non 
interire animas; szczególnićj o du¬ 
szach, oleniach świata podziemne¬ 
go; także o ludziach: Plotius, Va- 
rins, Virgiliusque animae quales; 
zapach, a. ainphorae; dusza, duch, 
jako istota myśląca, anima ratio- 
nis consiliique particeps; seryien- 
ticm animae. 

Animftdversio, ónis, z. baczność, 
postrzeganie; 2) karanie, karcenie, 
nagana, censoriaalbo censoris, pa- 
terna; alicujus in aliąuem; wcza¬ 
sach cesarstwa kara śmierci, ca- 
pitalis. 

Animadwersor, óris, fll. pof tizegacz, 
karząoy, strofujący. 
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Animadverto, verti, versum, 3. uwa¬ 
żać, baczność zwracać, animadrer- 
tere dcbere Arcadas, quales utra- 
quc ciritas cires procreasset; ze 
spój. at.: illud me nonanimadrer- 
tisse, ut ; szczególniej o liktorach, 
którzy zwracali uwagę, aby prze¬ 
chodzącym urzędnikom należną 
cześć oddawano: consul lictorem 
animadrertere jussisset; postrzegać, 
aliquein;quendamscribontem; ałi- 
quid albo z 4 przyp. tryb. beznk. 
animadrertite habuisse rationem, 
z przy im. in albo ex: in quo 
fortunae rarietas est animadrersa; 
karać, strofować, karcić, in ali- 
qucm; res animadvertenda;—w cza¬ 
sach cesarstw a: karać śmiercią. 

Animal, alis, n. zwierzę. 
A n imali b, e, powietrzny, natura; 
cibus (powietrze utrzymujące ży¬ 
cie); intelligcntia (ożywiająca sita 
duchowa, dnch żywotny), exem- 
plum, żywy przykład. 

Animans, tis, imiesł. żyjący; oży¬ 
wiony, a. est mundus; imagines; 
stąd rzeczow. animans, tis, żyjąca 
istota; animantia sunt omnia in 
genera partita. 

Animatio, ónisf i. ożywienie; stwo¬ 
rzenie żywrotne. 

AnimatuB, a, um, żywy, żyjący, 
antcponantur animata inanimatis; 
usposobiony, myślący, bene, małe 
an in albo erga, albo circa ali- 
łjuem: infirme an., niestały, zmien¬ 
ny, chwiejący się. 

Animot 1. ożywić, omnia animat; 
guttasm angues (przeistaczać); pu- 
eros orientes animari (obdarzać 
zdolnościami umysłowemi); acrius 
animari, wojowniczo być usposo¬ 
bionym; animari ad albo in ali- 
quid, skłonić się do czego. 

Animótie,przysł., odważnie, śmiało, 
gorliwie, z zapałem, facere ali- 
quid, dicere. 

AnimÓBUB, a, um, mocno wiejący, 
burzliwy, venti, Eurtis: gwałtow¬ 
nie oddychający, guttura: pełen 
życia, statuae; pełen otuchy, rzezki, 
ochoczy, phalanx, senectus; gorli- 
wy, żywy, żwawy, namiętny. 

Animula, ae, x. wietrzyk, ąuiddam 
quasi animulae (ochłoda); animu- 
lus, i, m. serduszko, wyraz pie¬ 
szczoty. 

Animus, i, Nl. duch żywotny, ży¬ 
cie, animus ille spirahilis; sanguis 
animusque; hestiae, quarum ani- 
mi rationis sunt expertes; animum 
efflare: stąd dusza (wład/a czucia, 
chcenia i myślenia), duch, animo 
magno, et corporc; animi corpo- 
risque Tiriutes: animi rirtutes; 
bona: animo magis pugnare quam 
corpore; animi laborem perferre; 
stąd 1) dusza, serce, czucie, a. ae- 
quus , iniquus; animi aequitas ; 
animi docilitas (dobroć seren); ani¬ 
mi metus albo timor (udręczenie); 
animo tremere; animo albo animi 
pendere. Szczegół, aj usposobienie 
umysłowe, charakter, magnus et 
excelsus; altus; ingens; alacer ac 
promptus; esse animi angusti, pu- 
silli, parvi; animos omnium cog- 
noscere; usposobienie, nastrojenie 
umysłu względem kogo, fidenti 
animo atque infesto Komanis; eo- 
dem a. erga Italiam esse; bono 
albo aheno animo esse in aliąuem; 
inimico animo esse k)śmiałość, od¬ 
waga, zaufanie w sobie, animus ma¬ 
gnus, maximus, singularis, fortis, 
strenuus, militaris, languidus, trepi 
dus; animus est alicui infractus; ani- 
mo magno fort)quesis; magnum a. 
osteiidere: a. addere; a. alicui ac- 
cedit; patrz addo i accedo; animi 
militum; animis concidunt hostes; 
duma, wyniosłość, zuchwalstwo, 
szczegół, w licz. mn. regli, subli- 
mes, animum facere: comprimere 
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animos stlos. oj gwałtowność, na¬ 
miętność, zapał, gniew, Tir a nimi 
immodici; animum albo animos 
Tinoere; alicujus animos retardare; 
temperare animo; animo suo ob- 
sequi. dj uciecha, zadowolenie, ani- 
mi Tolnptatisąue causa; także: nie- 
spokojność, troska, opiniones, quaB 
mihi animum ciaugeant. 2) życze¬ 
nie, chęć, wola, przedsięwzięcie, 
zamiar, non idem animi sibi et 
militibus esse; habeo (in) animo, 
albo est mihi in animo; alba est, 
fert animus, z tryb. bezok. zamyś¬ 
lam, mam chęć, mam zamiar, przed¬ 
siębiorę i t. p. także: animus est 
mihi ad moriendum; hoc animo, 
ut-; animo bono aliąuid facere. 
3) duch, władza myślenia, animum 
adrcrtere, albo attendere ad ali¬ 
ąuid (patrz advertere); animo me- 
ditari, circumspicere, praesentire: 
animus praesagiens; omnium men- 
tes animosąne perturbare; semper 
in animo habui z 4 przyp. i tryb. 
bezok. (zawsze myślałem). We 
względzie aj wiedzy, przytomności 
umysłu, animus aliąuem relinąuit; 
animum rerocare. bj pamięci, ex 
animo efiluere, cj sądu, meo ani¬ 
mo (podług mego zdania, zdaniem 
mojćm). 

Anio, dnia, i Anien, dnia, takie 
Anienua, i, m. Anio rzeka wpa¬ 
dająca do Tybru; stąd Anicnsis, 
e, i Anienus, a, um, Anieński. 

Anius, ii, m. kaptan Apollina, król 
na wyspie Delos. 

Anna, Ferenna, se, A bóstwo Ezyni¬ 
skie, na którego cześć odbywała 
się uroczystość na wiosnę. 

Ąnn&lii, e, roczny, lei (prawo, przez 
które wiek do piastowania urzę¬ 
dów był przeznaczony); stąd an- 
nałis, u. m. rocznik, zwykle w Ucz. 
mu. roczniki; dawniej spisywaniem 
ich zajmowaU się kapłani zwani 

pontifices; stąd annales pontificum 
albo marimi, pożnićj kronikarze, 
in annali suo reliąuit; an. la- 
borum. 

Armato, 1. przypływać, terrae; ad 
n&res. 

Anneoto, ueiui, neium, 3. przy¬ 
wiązać, scapha anneza; cpistolas 
pedibus columbarum; złączyć, po¬ 

łączyć, anneiaesaiisarenae; cum 
insulae essent, Aleiander anne- 
xuit continenti; eiordium anne- 
xum orationi; rebus pr&esentibus 
annectit futuras; cognatione stirpi 
regiae anneius. 

Annibal, patrz Hannibal. 
Annio&rii, orum, m. szkoła filozo¬ 

fów, tak nazwana od swego na¬ 
czelnika Anniceris, który był ucz¬ 
niem Arystyppa. 

Anmoulus, a, um, roczny, Tiigo, 
filia, taurus. 

Annltor, ntaus albo niius, 3. podpie¬ 
rać się, wspierać,ad adminiculum; 
ingenti columnae; hastis; — przenoś, 
usiłować, usilnie się o co starać 
omnibus certatim annitentibus; o co: 
de aliąua re; ad obtinendum decus; 
hoc idem; z tryb. bezok. albo ze 
spój. ut i ne; dla kogo, pro aliąuo. 

Annius, a, um, nazwa rodu Rzym¬ 
skiego ; stąd Anniinus, a, um, An- 
niański, Anniusa albo AnnU do¬ 
tyczący. 

Annivem&riust a, um, coroczny, 
każdego roku powracający. 

Anniius, a, um, mieslów patrz 
Annitor. 

Anno, 1. przypływać, dopływać, 
do czego, naves; naribus; terrae 
2) obok czego płynąć, eąuls. 

Anno, patrz Hanno. 
Annominatio, patrz Agnomu— 
Annon, patrz an. 
Annóna, ae, i. roczny zbiór, plon, 

dochód, vini, lactis, salaria; stąd 
w ogóle* żywność, zboże, annonae 
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caritas (drożyzna), Tilitas (taniość), 
a szczególniej cena żywności, an. 
Tarietas; annona graris, a. vetus; 
a. crescit; annonam levare; annonae 
perfugia (drożyzna); yilisamicorum 
annona. 

Anndsua, a, urn, stary, sędziwy, 
podeszły w lata. 

Annótatio, onis, x. uwaga, przy- 
pisek, objaśnienie. fszloroczny. 

Annotinufl, a, um, roczny, prze- 
Annóto, 1. przypiski, uwagi robić, 

zapisywać, nomina; dostrzegać, cum 
annotasset insculptum. 

Annul-, patrz anut-. 
Annumero, 1. zaliczyć, alicni pe- 

cnniam; policzyć do czego, his 
duo bu s adnumerabatur; cum ri- 
Tis; in grege. 

Annunclo, 1. oznajmić, odnieść, 
z 4 przyp. i tr bezok. 

Annuo, nul, nutum, 3. kiwać na 
kogo, annuentibus et vocantibus 
suis: skinieniem rozkazywać z nast. 
ut, skinieniem pochwalać, potwier¬ 
dzać, czasem samo an., nec adver- 
eata petenti annuit; czasem z 4 
przyp. i tryb. bezok. annuit, se 
amicitiamaccipere: także z samym 
4 przyp. id, omnia; z 3 przyp. 
coeptis ; przyrzekać, obiecywać, 
quod semel annuisset: deditionem; 
alicui aliąuid; skinieniem ozna¬ 
czać, pokazywać, ąuos iste an- 
nuerat. 

Annus, i, m. rok, superior, inse- 
quens; annos natus viginti septem 
(mając lat 27); quum haberct an¬ 
nos sexaginta; Eumencs annorum 
qnadraginta (mając lat 40); vixit 
annos septuaginta; decem anni sUnt, 
quum (dziesięć lat upłynęło od¬ 
tąd, jak); decem anni sunt, quum 
(lat temu dziesięć, jak); anni, wiek 
życia: annus meus, tuus, suus, 
rok życia, w którym podług pra¬ 
wa można było otrzymać urząd; 

anni tempus, pora roku, takie: an- 
nus frigidus, hibernus; o zbiorze, 
płonie Tocznym: annum exspectare ■ 
aa no, w ciągu roku. ter in anno, 
trzy razy na rok; prorogare im¬ 
perium in annum. na rok: in huuc 
annum, na ten rok, ad annum, za 
rok. na przyszły rok. anno antę, 
na rok wprzód; anno post, w rok 
potćm. 

Annum, a, um, roczny, trwający 
przez rok, wystarczający na rok, 
tempus, spatium, imperium, m&- 
gistratus, bini reges, merces. 2) 
wracający się rok w rok, coToczny, 
commutationes (zmiany pór roku); 
varietates frigorum et ealoruin; sa¬ 
cra, vota; stąd amiuumT i, n. ro¬ 
czna płaca, Galliae tributi nomine 
annuum imperavitsestertium ąua- 
dringenties. 

Anguiro, qui*Ivi, quiaitum* 3. a} 
śledzić, wyszukiwać, aliąuem albo 
aliąuid; b) dochodzić czego, ba¬ 
dać. roztrząsać, aliąuid a- aut age- 
re; a. de aliąua re, c) oskarżać, 
a. aliąuem ca pite, capitis, pecu- 
nia, oskarżać kogo wskazując Tar¬ 
sem, że oskarżony albo karze śmier¬ 
ci albo pieniężnej uledz winien. 

Ansa, ae, Ł rękojeść, trzonek, ucho 
u naczynia;—przenoś powód, spo¬ 
sobność, plures dare alicui tan- 
ąuam ansas ad reprebendendoni; 
habere reprehensionis ansam ali- 
ąuam, stąd ansatus, mający ucho 
albo rękojeść. 

Anser, eris, m. gęś; stąd ansercu- 
lus, i, m. gąsię, anaerlnua, a, 
um, gęsi. _ 

Antandros, i, i. miasto w Myzyi; 
stąd Antandrius, a, um, Antan- 
dryjski. 

Antę, przyął. w przestrzeni: naprzód, 
na przodzie, antę ingredi, mittere, 
pugnare, paucis antę gradibus. b) 
w czasie: wprzód, przedtóm, et a. 
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ct poste*; ueque antea, nequę po¬ 
ste*; qui p*o eo a. pugnavcrat; 
а. actae res; ut a. dictum est; 
imnqu&m a.; a. saepe; także; a. 
mała, poprzednie nieszczęścia, cier¬ 
pienia, przykrości; z przyp. 6 bliż¬ 
szego oznaczenia czasu: multis an. 
seculis; paucis annis a. albo a. 
annis; paucis a.diebus; paullo a.; 
non multo a. albo a. multo, lon- 
go a., aliquanto a.; ante-quam, 
albo anteąuam, pićrwćj-niż, przed- 
tćm, nim, z tryb. oznaj. albo łącz.; 
u poet. quam-ante, zamiast ante- 
quam. Lucret. III. 986. Martial. 
б. 36. 6. 

Anto, przy im. z przyp. 4 przed¬ 
miotu, przed którym co jest, albo 
dzieje się, w odniesieniu a) do prze¬ 
strzeni: przed, duxit a. currum 
obsidea ; aliąuem rinctum a. se 
agere; a.janu&m; a. pedcs; a. ocu- 
los esse; h) przy oznaczeniu wyż¬ 
szości albo pierwszeństwa; nad, 
antę aliquem esse, być wyższym 
nad kogo, przewyższać kogo w czćm; 
unus a. alios carissimus, felix una 
a. alias virgo; quem ego antę me 
diligo (więcćj niż siebie); anto 
omnia, przedewszystkiem, nade- 
wszystko, szczególnićj. c) przy 
oznaczeniu czasu: przed, a. lucern; 
a. tempus (przed czasem właści¬ 
wym albo prawem oznaczonym); 
a. annum; a. diem, przed cza¬ 
sem oznaczonym; an. horam ter- 
tiam; a. proelium; a. rem; a. il- 
lum praetorom, przed jego pretu- 
rą; a. hanc urbcm conditam; a. 
Epaminoudam natum; znajduje się 
także: qnam antę, dicm quam antę 
si solrerint. Cic. Atti. YL 1. Do 
wyrażenia antę diem jeżeli się do¬ 
daje liczebnik porządkowy np. a. 
d. Y. Kai. April. to jest: antę di¬ 
em quintum Kalendas April es, tłó- 
maczy się nie przed dniem pią¬ 

tym, ale dnia piątego, lub na dni 
pięć przed pićrwszym kwietnia. 
Pierwiastkowo należało antę do 
Kalendas, i mówiono: albo antę 
die octaro Kalendas, albo antę 
diem octarum Kai.; ostatni spo¬ 
sób mówienia stal się panującym 
w użyciu, i antę spoiło się tak 
z wyiazcm diem w jedno wyobra¬ 
żenie (antediem), że nawet doda¬ 
wano na początku przyimki: in 
antę diem differre; ex antę diem 
(od dnia). 

Ante&» przysł. przedtćm, pićrwćj, 
wprzód, niegdyś; antea, quam-, 
pićrwćj, prędzćj, jak-, z następ, tr. 
ozn. albo łącz. antea, quam tibi 
snccessum esset. 

Antecania, is, TO. psia gwiazda, 
konstellacya, patrz Procyon. 

Anteoapio, cepi, captum i ceptum, 
3. powziąć naprzód, przedstawić 
wprzód, antecepta animo rei quae- 
dam informatio. 2) uprzedzić, noc- 
tom, nie czekać na nią; tempus le- 
gatorum; omnia luxu, przed cza¬ 
sem używać. 3) naprzód sobie przy¬ 
sposobić, naprzód obrać, opanować, 
zająć, quae boli o usui sunt; lo¬ 
cum castris; pontem. 

Anteoedo, cessi, cessum, 3. iść 
pićrwćj, przodkować. poprzedzać, 
cum equitatu; magnis itincribns 
(spiesznym pochodem); zwykle z 4 
przyp. agmen, tur mas; o ptakach: 
signa rolatu (przed chorągwiami 
lecieć); i o innych przedmiotach: 
anteccdebat testudo pedum sexa- 
ginta; stellae antecedunt; pod 
względem czasu: alicui aetatepaul- 
lum; exercitatio a. cibum debet; 
fatum, famam, ccleritatcm famae 
a.; rzecz, antecedens i antcceden- 
tia, to, co poprzedziło, miało pićr¬ 
wćj miejsce, jako działająca przy¬ 
czyna; —przenoś, przewyższać, mićć 
większe znaczenie, pierwszeństwo, 
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celować, aliąuem scientia atąue 
uau rerum nauticarum; aliąuem 
fortitudine, honore, gloria, indole; 
aliąuem in doctrinis, in amicitia; 
pecudibus: auctorijate, odznaczać 
eię powagą; fi dem magnitudine 
rerum, wielkością czynów prze¬ 
wyższyć wiarę. 

Antecello, 3. górować; — przenoś, 
celować, odznaczać się, alicui in 
aliąua re; ccteris eloąuentia, hu- 
manitate; longe ceteris a. a. mili- 
tari laude; także aliąuem, albo 
aliąuem aliąua re. 

Anteceptus, a, um, tmtetł. patrz 
antccapio. 

Antecessio, onis, i. poprzedzenie, 
przodkowanie,orbiumantecessiones; 
— przenoś, działająca przyczyna, 
rerum progressus et ąuasi antę- 
cesńones. 

Anteoeuor, óris, m. = antecursor. 
Antecessus, us, m. uprzedzenie; in 

a., naprzód. 
Antecursor, óris, m. poprzednik, 

w liczb. mn. antecursores, byli ci, 
których wysyłano naprzód przed 
wojskiem, aby zrobili przysposo¬ 
bienia żywności, obrali stanowi¬ 
sko i t p. 

Anteeo, ivi, ii, ire, uprzedzać, iść 
naprzód, alicui i aliąuem; cur- 
rum ; — przenoś, aj przewyższać, 
celować, ceteris virtute; aliąuem 
Tirtnte, auctoritate, elegantia; sa¬ 
mo a. odznaczać się, operibus; b) 
aapobiedz, sprzeciwić się, incen- 
dium, damnationem; auctoritati 
alicujus. 

Antefero, tuli, IStum, ferre, nieść 
przodem, fasces; a. gressum (iść 
naprzód); — przenoś, przekładać, 
wyżej cenić, aliąuem, alicui; uter 
utri virtute anteferendus; pacem 
belło; Agesilaus antelatus est; vo- 
luntatem tuarn commodo me o. 

Antefixus, a, um, przyczepionyv 

przybity, przypięty; tzecz. antę* 
fixa, órum, n. Wszystko, co do¬ 
dawano na wierzchn domów i świą¬ 
tyń dla ozdoby, np. małe posągi itp. 

Antegredior, gressus, 3. poprze¬ 
dzać, postępować naprzód, o lu¬ 
dziach, zwierzętach i innych przed¬ 
miotach; Stella antegreditnr solem; 
signis antegressis; ex causis ante- 
gressis. [pićrwćj. 

Antehac, przysl. przedtćm, wprzód, 
Anteidea, daw. = ąntea. [antefero. 
Antelatus, a, um, tmiesl. patrz 
Antelucanus, a, um, przeddniowy, 

przed świtem, tempus, coena, in- 
dustria. 

Antemeridianus, a, um, przedpołu¬ 
dniowy, ambulatio; senno; literze. 

Antemitto, missi, missum, 3. wprzód 
posyłać, eąuites. 

Antonin®, irom, i. miasto] Sar¬ 
binów; stąd Anfcenmitoo, ium, m. 
Antemnaci. 

Antenna, ae, i. drąg żaglowy, au- 
tennas demittere, zniżyć, spuscić. 

Antónor, óris. m. znakomity Tro- 
jańczyk, założyciel Padwy (Pata- 
vium); stąd Antenóridea, ae, m. 
Antenoryda, potomek Antenora. 

Antepea, pedis, m. przednia noga. 
Antepil&nus, i, m. w licz. mn. an- 
tepilani, orum, żołnierze Rzymscy, 
hastati i principes, tak nazwani, 
że stawali do boju przed żołnie¬ 
rzami zwanymi pilani albotri&rii. 

Antepóno, posui, posituzn, 3. kłaść 
wprzód, stawić wprzód, quid an- 
tepones illi jentaculo, co mu dasz 
wprzód na śniadanie; — przenoś, 
przekładać, przenosić, dawać pier¬ 
wszeństwo, aliąuem, albo se ali¬ 
cui; aliąuid alicui rei; także od¬ 
dzielnie ; antę non pono, Cic., i pon. 
antę, Cic. Off. III. 17. 

Anteąuam, patrz antę. 
Auteroa, ótis, m. bożek mściciel 

wzgardzonćj miłości 
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Antea, ium, wt. szeregi albo kwa¬ 
tery winnic. 

Anteaign&nusf i, m. przed chorą¬ 
gwiami idący, wlicz. mn. antesi- 
gnani, żołnierze, którym obrona 
chorągwi powierzona była; esse 
in acie Pharsalica antesignanum; 
stać w przednich szeregach. 

Antesto. albo antlato, ateti, 1. stać 
na przodzie, stać przed kim; — 
przenoś, przewyższać, celować, ali- 
cui aliąua re; ąuanto antistaret 
eloąucntia innocentiae. 

Anfceator, 1. (antę testor), kogo na 
świadka wzywać przed wprowa¬ 
dzeniem skargi, aliquem; licetne 
antestari? 

AntóvónIo, veni, Yentum, 4. wy¬ 
przedzić, iść przed kim, ciercitum; 
zapobiedz, uprzedzić, consilia et 
insidias hostium; — przenoś, prze¬ 
wyższać, celować, alicni; rebus 
omnibus anterenit; plerosąue. 

Antevorto, Yerti, Yersum, 3. zwró¬ 
cić się poprzednio do czego, uprze¬ 
dzić, Fannius antevertit; ant. ce- 
leritatem famae. 2) przekładać, czy¬ 
nić przedewszystkićm, omnibus 
eonsiliis anterertendum ezistima- 
fit, ut- uznał, że mu to przeda- 
wszystkiem uczynić wypada, aby-. 

Anthedon, ónls, %. miasto wBeocyi. 
Anthemusla, ae, albo Anthemil- 
sias, adi8, i. miasto i kraina 
w Mezopotamii. 

Antianus, Antias, patrz Antiom. 
Antioipatio, ónie, i. uprzedzenie, 
wyobrażenie czego, deorum ( o 
bogach). 

Antioipo, 1. wpierw powziąć, na¬ 
brać, anticipatum mentibus nostris 
(wrodzone); wprzód odbyć, viam, 
lud os; anticipare molestiam alicu- 
jus rei, naprzód się smucić, drę¬ 
czyć, trapić. 

Antiolea, ae, ź żona Lacrta, mat¬ 
ka Ulissesa. 

Antioua, a, um, przedni, przodkowy. 
Anticyra, ae, miasto w Focydzie. 
Antidea, da w. = antea. 
Antigóne, es albo -a, ae, i. córka 
Edypa, siostra Eteokla i Poliniki. 

Antigónóa, ae, i. miasto w Epi- 
rze; stąd Antigonensis, e, Anty- 
goneński; miasto wChalcydyce. 

Antigonus, i, m. imię kilku kró¬ 
lów po Aleksandrze W“. 

Antilibanue, i, ?». góry wFenicyi 
i Celesyryi. 

AntilÓchus, i, m. syn Nestora, przy¬ 
jaciel Achillesa. 

Antimacłms, i, m. grecki poeta 
z Klaros. 

Antiochia, ae, i. nazwisko kilku 
miast, ą) A. Epidaphnes, główne 
miasto Syryi przy Oroncie; stąd 
Antiochenses, ium, m. Antyochen- 
czycy, i Antiochinus, a, um, An- 
tyocheński; ó^minsto w Karyi nad 
Meandrem. 

Antiochus, i, ni. imię trzynastu 
królów syryjskich, jak A. Magnus, 
A. Epiphanes. 2) imię kilku kró¬ 
lów Komageny. 3) ostatni uczeń 
szkoły akademickiej z Askalon, nar 
uczyciel Cycerona; stąd Antiochd- 
na, albo Antiochius, albo Antio- 

okinus, a, um, z Autyochii po¬ 
chodzący 

Antiópa, ao, albo -e, es, i. matka 
Amfiona i Zetusa; stąd nazwisko 
tragedyi Pakuwiusza. 2) żona Pie- 
rosa, a matka Pieryd, czyli muz. 

Antipater, tris, m. rządca, następ¬ 
nie król Macedonii, ojciec K&ssan- 
dia. b) jego wnuk, zięć Lizyma- 
cha. 2) A. Cyrenaicus, filozof, 
uczeń Ary styp pa. b) Stoik z Tar- 
sus, nauczyciel Panecyusza. c) Sto¬ 
ik z Tym, przyjaciel Katona młod¬ 
szego. cedonii. 

Antipatria, ae, i. miasto w Ma- 
Antiphitea, ae. m. władzca Lestry- 

gonów. 
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Antipoli*, is, *. miasto w Gallti 
Narboneńskiej. 

AntiąuArius, ii, m i antiąuaria, 
ae, i. przyjaciel i znawca, albo 
przyjaciółka i znawczyni starożyt¬ 
nych języków i literatury. 

Antiąu e,przt/gł. po dawnemu;dawnc. 
Antiquitas, fttia, A starożytność, 
czasy dawne, ez ultima antiąui- 
tate: 2) dawność rzeczy, generis, 
airitatis: 3) dawni ludzie, dawne 
dobre czasy, dawna poczoiwość, 
antiąuitas prozime accedit ad do- 
ob; fabulose narravit antiąuitas; 
4) dzieje dawne, reąuirere aliąuid 
de antiąuitate; w licz. mu. anti- 
ąuitates, pamiętniki dawnych cza- 
sów, opis zwyczajów, obyczajów, 
obrzędów itp. 

Antiąuitu*, przy ił. zdawna, nie¬ 
gdyś, od długiego czasu, Belgas 
lihenum antiąuitus transductos; an- 
tiąuitus paratum. 

Antlquo, 1. zostawić rzecz w daw¬ 
nym stanie: stąd znieść, nie ptzy- 
jąć, odrzucić, legem. 

Antląmu a, um, odnosi się do te¬ 
go, 1) co dawniej było, ale już 
nie istnieje: dawny, w ogóie, prze¬ 
szły, dictatura; antiąuior dies (da¬ 
wniejsza data); biemes; stąd rzecz. 
antiąui, orum, m. starożytni; an- 
tiqua, orum, n. starożytność, da¬ 
wne wieki ; — przenoś, dawny, 
szczery, rzetelny, poczciwy, ho- 
mines (starej próby). 2) co od da¬ 
wna istnieje: dawny, starożytny, 
consuetudo. jrenns, familia, tem- 
pla, scripta; stąd o; dawny, sury, 
szanowny, czcigodny, antiąuissima 
ciritas, urbs, genus, nobilitas, bj 
w stop. wyż. i najw. ważniejszy, 
najważniejszy, świętszy, najświęt¬ 
szy, Claudiae genti nihil antiąui- 
us patema majestate fuisse; nec 
sibi ąuidąuam fore antiąuius; ne 
ąuid Tita existimem antiąuius; ni¬ 

hil (nec ąuidąuam) antiąuius h*- 
bere, ąuam z nast. ut albo tryb. 
bezok.; longe antiąuissimum ratus 
eei sacra publica facere. 

Antisaa, ae, i. miasto na wyspie 
Łesbos; stąd Antiumi, drum, m. 
Antyssejczycy. 

Antistes, itis, m. i £. przełożony, 
zwierzchnik, kapłan, arcykapłan, 
kapłanka, ksieni; mistrz, przodku- 
jący wczem, artia dicendi; Plato 
sapientiae antistes. 

Antisthenea, is albo ae, m. zało¬ 
życiel szkoły Cyników. 

Antistita, ae, i. arcykapłanka. 
Antisto, patrz Antesto. 
Antium, ii, n. miasto w Lacyum, 
stąd ę) AntiAnua, a, um, Ancy- 
ański, b) Antias, atis, m. miesz¬ 
kaniec Ancyum, i Anti&te*, um, 
Ancyaci, c) Antiatinu*, i Antien- 

ria, et = Antianus. 
Antoniami*, a, um, patrz Antonlus. 
Antónlnua, i, m. imię kilku cesa- 
Itów Rzymskich, jak: A. Pius; A. 
philosophus; stąd Antonin!iimi, 
a, um, ao Antonina należący, i An- 
toninianae (thermae) łaźnia w Rzy¬ 
mie, którą założył cesarz 11. Au- 
relius Antonius Cara cal la. 

Antdnlu*, a, um, nazwa Rzymskie¬ 
go rodu; stąd Antoniami*, a, um, 
Antoniański, do Antoniusza nale¬ 
żący: i Antoniani, orum, m. An- 
toniańczycy. 

Antonom asia, ae, i. zamiana imie¬ 
nia, kiedy osobę jaką lnb rzecz 
nie właściwem imieniem, ale wzię- 
tem od jćj przymiotu nazywamy: 
np. eyersor Cartbaginis, zamiast 
Scipio. 

Antron, dnia, £. miasto w Tessalli. 
Anfermn, i, n. jaskinia, grota, jam*. 
Anfibls, i dis, nu bóstwo Egipcyan 
z psią głową. 

Anul&rius, ii, m. pierściennik, co 
pierścienie robi. 
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Anulu*f i, m. pierścień, szczegól¬ 
nie] do noszenia na palcach i pie¬ 
czętowania: induerc digitis; apta- 
to digito; obsignare tabulas anulo 

Ami*, i, m. pośladek. 
Arnu, us, i. kobieta wieku pode¬ 

szłego, staruszka; kładzie się tak- 
ie przymiot, anus matrona; a. cer- 
va, a nawet o rzeczach nieżyją¬ 
cych: charta a.; testa a. 

Anxie, przysł. frasobliwie, kłopot¬ 
liwie. 

Anzieta*, fttis, a. niespokojnośe, 
tęsknota, troskliwość. 2) utrapie¬ 
nie, udręczenie, kłopot, obawa. 

Anxifer, era, erum, frasunek przy¬ 
noszący, kłopotliwy. 

Auzitudo, inis, i. — Amietas. 
Anzius, a, um, pieczołowity, tros* 
kliwy, niespokojny, zakłopotany, 
senes, mentes, aegritudines; anxi- 
us animi; anzium habere aliąuem, 
(trapić, niepokoić, dokuczać); o co: 
tantis malis; inopiae; decuri9 in- 
sUntibus; vicem suam (o swój los). 
Liv. VIII. 35; ze spój. ne i an; 
także: zrobiony z wielką troskli¬ 
wością, elegantia or&tionis b) obu- 
dzający niespokojność, niepokoją¬ 
cy, curae, timor. 

Anzur, urU, iAnzurus, 1, m. bo¬ 
żek Wolsków. b) Anzur, n. i m. 
miasto Wolsków, późnić] nazwane 
Terracina, leżące na górze; stąd 
Anzuraa, atis, z Anksuru. 

Aon, ónis, ot. dawny bohater Be- 
ocyi; stąd Aónes, um, ot. Aono- 
wie, pierwotni mieszkańcy Beocyi, 
fi) Aonia, ae, i. dawne nazwisko 
Beocyi; c) Aonides, um, Aońskie 
siostry t.j. muzy, jako mieszkanki 
Helikonu i Aganippy w Aonii. d) 
Aonius, a, um, Aonski, Beotycki, 
z Beocyi pochodzący; w B. uro¬ 
dzony, montes, aquae, A. Aganip- 
pe (źródło): sorores (muzy). 

Aornoa, i, ot. 1) jezioro Awerneń- 

skie. 2) skala w Indyach, 4 przyp 
Aomon, inaczej Aornin odAornis. 

Aóus, i, m. rzeka wllliryi. 
Apage, uykrZ. precz stąd! Z drogi! 
a. te; a. te a me. 

Apaznea, albo -la, ae, miasto II 
w Apamenie w Syryi; 2) w w 
Fry£ii; stąd Apamensis, e, Apa- 
meński. 3) wBitynh. 

Apavortene, cs, z. kraina Partów, 
której mieszkańcy nazywają się 
Zapaorteni, m. grec. 2 przyp. ón* 

Apolla, ae, nu imię Rzymskich wy¬ 
zwoleńców szczególniej żydów: cre- 
dat Judaeus Apella. 

Anelles, is, znakomity malarz w sta¬ 
rożytności zKolofoiiu albo Efezu; 
ztąd Apelleua, a um, od Apel- 
lesa pochodzący, ao Ap. należący 

Apenninicóla, ae, ot. i i. miesz¬ 
kaniec Apenninów. 

Apenninigena, ae, m. i ź. zrodzo¬ 
ny na Apenninach. 

Apenninus, i, ot. łańcuch gór, któ¬ 
re przedzielają wzdłuż Włochy^ 

Aper, pri, ot. dzik; przysłowie: 
apros duos uno saltu capere, je¬ 
dnym strzałem dwie Tany zadać; 
a. immitere liąuidis fontibus, so¬ 
bie samemu szkodzić. 

Aper, pri, ot. przezwisko Rzymskie. 
Aperantii, órum, m. lud w pół¬ 

nocnej Etolii; stąd Aperantia, ae, 
%. kraina Apcrantów. 

Aperio, perui, pertum, 4. odkry¬ 
wać, zdejmować pokrycie, obna¬ 
żać, caput, apertuin corpus; aperto 
pectore; widzialnćm zrobić, poka¬ 
zać, dać widzieć, unda dehiscens 
aperit terram; lux aperit hostem; 
ap. se, albo aperiri, dać się wi¬ 
dzieć, pokazać się, formidatus nau- 
tis aperitur Apollo. 2) otwierać, 
odmykać, januam, portas, JanasL 
geminum, urbem, sepulcruiA, ae- 
rarium, literas, oculos; viam, duo 
itinera (utorować),aliud os (njście). 
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woda; aperlre locum,zrobić przystęp 
do jakiego miejsca, drogę utorować, 
mań norum iter; armis orbem ter- 
rarum; aiicui Asiam; alium sibi 
orbem; ccelum aiicui; aperire lu- 
dum (szkolę); a. locum, asylnm, 
miejsce do ucieczki, schronienia; 
a. sibi aditum ad suos (ułatwić 
przystęp); occasionem ad inradcn- 
dum(podać sposobność); a. annum 
(zaczynać). 3)—przenoś. Ze wzglę¬ 
dem na oba wyżćj podane znacze¬ 
nia: odkryć, odsłonić, otworzyć, 
objawić, dać poznać, pokazać, wy¬ 
dać, casus futuros; sensus suos, 
albo se (swój sposób myślenia, 
chęci, charakter objawić); quid 
sentirentaperuerunt; qui sit, ape- 
rit (daje się poznać); aperoit in 
bello,quali8 esset; quod magis ape- 
ńret eorum dementiam; id si ape- 
ruisset (gdyby wydał, wyjawił); 
d rnn se ipsa res apeńret (aiby się 
wyjaśniło); quod DCCC apcruisti 
(do liczenia przedstawiłeś); także 
z 4 przyp. i tr. bezok. 

Aperte, przysł. otwarcie, na czy- 
stóm polu, yincere (w otwartym 
boju); — przenoś, jawnie, bez po¬ 
krywki, szczerze, widocznie, w o- 
czach wszystkich, beilum parare; 
fugere, dicere, laetitiam ferre. b) 
jasno, wyraźnie, ezplicarealiąuid; 
alicujus opibus adjurari; apertius 
scńpsi. 

Apertue, a, um, niepokryty, naris 
(bez pokładn); caelnm, aether (po¬ 
godne, czyste); aperto latere (za 
odstonieniem); bumerus (niezasło- 
niony tarczą); corpora Eomanorum; 
apertos adire; Peloponnesus nulli 
apertior quam narali bello, wy¬ 
stawiony na co, mający sposobność. 
2) otwarty, niezamknięty, przystęp¬ 
ny, locus, loca, planities, campus, 
regio, collis, litus, marę, oceanus, 
aequor; acies albo Mara (otwarta, 

swobodna walka); stąd apertum, 
i, n. miejsce otwarte, per a. ex 
aperto, in aperto; in apcrta oce- 
ani. 3)—przenoś, oczywisty, jawny, 
widoczny, latrocinium, smultatea, 
peńculum; szczególniej o charak¬ 
terze: otwarty, szczery, rzetelny, 
homo, animus, pectus, b) jasny, wy¬ 
raźny, zrozumiały, narratio; id mini 
apertum est, albo apertum est z 4 
przyp. i tr. bezok; harum rerum 
nullum erat apertius crimen, quo 
argui posset; quis apertior in ju- 
dicium addoctus est (widoczniej 
winny)? in aperto est, jest jasna, 
wyraźne, łatwe do wykonania; ro¬ 

ta virtnsque in aperto; także zfcr. 
bezok. 

Apex, ioia, m. wierzchołek czego 
spiczasto zakończony, lauri, mon- 
tis, apicem per aiira duxit (o pło¬ 
mieniu ); szczególniej spiczasta 
biała czapka Rzymskich kapłanów 
Flamines zwanych, stąd apicem 
Dialcm aiicui imponere (wynieść 
na godność kapłana D.); wysoka 
ostrokręgowa infuła królów Azya- 
tyckicb i satrapów; a stąd ko¬ 
rona królewska, najwyższa ozdo¬ 
ba i godność, apex sencctutis est 
autońtas; wierzchołek hełmu i sam 
hełm, apicem summum incita ha¬ 
sta tulit; ardet apex capiti; także 
w pisaniu nad zgłoską znak dłu¬ 
gości ( późnićj -); i apices litera- 
rum-, cugi pisma. 

Aph®a, ae, z. przezwisko Bńtom&o 
tis nimfy u Eginetów. 

Aphareus, ei, m. król Messeńczy- 
ków; stąd Apharelus, a, um, Afa- 
rejski, do Afarea należący. 

Aphractua, i, m. = navis aperta, 
okręt bez pokrycia. 

Aphrodisias, adie, z. okolica w Eo- 
lidzie; b) miasto portowe w Gylicyi. 

Apioatus, a, um, mitrą kapłańską 
ozdobiony, 
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Apiolua, li, #». przezwisko Krymskie. 
Apłdaimfi, i, m. rzeka w Tessalii. 
Apit, is, i, pszczoła; stąd apicula, 
ae, L pszczółka; apiftriua, ii, m. 
bartnik, i apiarium,ii, m. pasieka. 

Apis, la, m. wól, któremu u Egip- 
cyan cześć boską oddawano. 

Aplsoor, aptus, 3. dosięgnąć, doty¬ 
kać , dostawać, marę legatos; — 
przenoś, otrzymać, dostąpić, sum- 
mumhonorem; landemapisci; he- 
reditatem sum aptus. 

Apiuxn,ii,n.epich błotny, pietruszka. 
Aplustre, is. n. tylna część okrętu 

ze swemi ozdobami, na którćj była 
bandera albo chorągiew wskazują¬ 
ca kierunek wiatrów; w licz. mu. 
aplustria i aplustra. 

Ap6ol§tl, orum, m. zgromadzenie 
związku Etolskiego, które się na¬ 
radzało nad sprawami publicznemi. 

ApÓdytórium, ii, n. miejsce w ła¬ 
źni, gdzie się rozbierano. 

ApolloJ Inls, tn. syn Jowisza i La¬ 
tony, brat Dyany, naczelnik muz 
i wyroczni w Delfach, późnićj czczo¬ 
ny jako bożek słońca; u Gallów 
bożek sztuki leczenia (w ich języ¬ 
ku Belis nazwany), u Tyryjczy- 
ków bożek słońca (w ich języku 
Baal). Stąd aj ApoUinAris, e, Apol- 
linowy, do Apollina należący, i 
Apollinare, is, *. plac Apollina. 
bj Apollineus, a, um, Apollina 
tyczący się. cj Apollinis promon- 
torium, północny przylądek Apol¬ 
lina w Utyce. 

Apollódóms, i, m. grammatyk i 
mytograf z Aten około r. 140 prz. 
Chr. bj filozof ze szkoły akade- 
mickiój wczasach Zenona, pretor 
z Pergamu, nanczyciel Cesarza Au¬ 
gusta; stąd Apollodorei, órum, 
uczniowie albo zwolennicy Apol- 
lodora. d) imię dowódzcy Aleksan¬ 
dra W. 

Apollónia, ae, i. twierdza Lokrów 

Appar&tui 

Ozolskich przy Naupakcie. 2) mia¬ 
sto w Iłliryi. 3) miasto w Tracyi. 
4) miasto w Macedonii. Stąd a) 
Apollonińtes, ae, m. Apblloniata 
Z Apollonii, i Apolloniatae, arum 
albo -tes, inm albo um. Apollo¬ 
niach b) Apolloniensis, e, Apollo- 
nieński, ciritas (na północnćm po- 
brzeżu Sycylii); i Apollonienses, 
ium, mieszkańcy Apollonii 
w Tracyi. 

Apollonia, idis, ź. miasto w Li- 
dyi; stąd Apollonidenaes, ium, M. 
Apollonideńczycy. 

Apologus, i, m. powieść allegorycz- 
na,bajka; apologatio, ónis, i. ba¬ 
jeczna powieść. 

Apoplexis, is, i. apopleksya. 
Apopróegmena, orum, w.=rejecta, 
remota, to co jest do odrzucenia 
(u Stoików). [wności, wina. 

Apothóca, ae, i. skład zboża, ży- 
Appar&te, prtytl. kosztownie, świe¬ 
tnie, okazale, wytwornie. 

Appar&tio, ónic, L /. wielkie przy¬ 
sposobienie, przygotowanie. 

Appar&tus, a, um, przygotowany, 
przyrządzony, opatrzony we wszyst¬ 
ko; okazały, świetny; oratio ap. 
wypracowana, wytworna. 

Apparatus, us, m. przyrządzenie, 
przygotowanie, uzbrojenie, przy¬ 
sposobienie wojenne, apparatum in- 
cendere; dimisaus ap. ausdliorum; 
operis, belli; ingenti appar&tu hel¬ 
ium instruere; Uboros et appard- 
tus; odnosi się mianowicie do na¬ 
rzędzi, sprzętów i środków do wy¬ 
konania, a. tenniculus, argenteus; 
regiae magnificentiae; non belli, 
sed luzuriae; eiseąuendae rei; — 
stąd okazałość, świetność, przepych, 
wystawność, epularum, conYirii, 
lud orum, spectaculorumque, fnne- 
rum; regius; w mowie przepych, 
okazałość, okrasa, dicere nulloap- 
paratu 
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App&reo, parol, paritom, 2. po¬ 
kazać się, stawić się, dać się wi- 
dzićó, plnres annatos apparere; e- 
quus mecum demersus rursus ap- 
parnit; apparet lux (świta); stąd 
app&rens, widoczny; służyć, sta¬ 
wić 6ię na Tozkaży, consulibus, 
aedilibus albo ąuaestioni; septem 
annos Philippo ap. (jako sekretarz). 
—Przenoś, stać się widocznćm, rcs 
apparere non possunt (pokazać się 
we właściwćm świetle); ut nihil in 
iis (yoluminibus epistolarum) non 
appareat. b) apparet aliąuid, albo 
apparet (alicui) z 4 przyp. i tryb. 
bezok. albo następ, zdaniem zależ- 
nem, jest rzecz widoczna, jasna, 
quod post apparuit (co się wyja¬ 
śniło) ; także z 1 przyp. i tr. bezok. 
membra ita nobis data 8unt, ut 
ad ąuandam rationem vivendi da¬ 
ta esse appareant; apparebat atrox 
cum plebe certamen (fore). 

AppAritio, óniB, z. zjawianie Się, 
stawienie się do pełnienia jakiego 
obowiązku; dwór, służba, świta. 

Apparitor, óris, m. sługa rządowy, 
publiczny, np. konsula, pretora, 

Apparo, 1. przygotowywać, przy¬ 
sposabiać, przyrządzać, conYińum, 
ludos, fugam, crimen in aliquem 
(wymyślić); aggerem, iter, bellum; 
quum in apparando acerrime esset 
occupatus; z tr. bezok. sposobić się, 
gotować się, hoc facere apparabat; 
ap. trajicere. 

Appellatio, Ónis, z. wołanie, ode¬ 
zwa, prośba o pomoc, powołanie, 
tribunorum. 2) nazwanie, wymie¬ 
nienie tytułn, godności, urzędu, 
regum; inanis, debita; literarum 
(wymawianie głosek); wreszcie o 
imieniu rzeczownćm a szczególnićj 
pospolitćm. 

Appellator, óris, m. który apellu- 
je, odwołuje się do wyższego sądu. 

Appello, 1. przemawiać, singulos, 

milites, ille appellatus respondit li- 
teris, listownie; szczególnićj ap. 
aliąnem nomine (albo bez nomine), 
nominatim, i t. p. przemówić z wy^ 
mienieniem nazwiska; kogoś albo 
coś wymienić, nazwać, tytułować; 
na str. bier. być nazwanym, quos 
illi Cardacas appellant; quae (di- 
gnitas) dictatura appellatur; cog- 
nomine justus (bonus) est appella¬ 
tus (otrzymał przydomek); kogoś 
Albo coś obwołać, ogłosić, potwier¬ 
dzić, aliquem regem (za władcę, 
króla uznać); aliquem Yergobre- 
tum ap. Aedui; a militibus impe¬ 
rator appellatus est. b) do^ kogo 
w pewnym celu przemawiać, ali- 
quem; de pecunia (o wypłatę); a- 
liquem ita, ut-; szczególniej w zna¬ 
czeniu sądowóm: przemawiać o po¬ 
moc, apellować, pTaetorein, tribu- 
nos; kogo powoływać, oskarżać, 
ałiquem; aliquem de proditione; 
upominać się, aliquem de aliqus 
Te. 2) wymawiać, literas. 

Appello, puH, pulsum, 3. napę¬ 
dzać, naganiać, przybliżać, turrea 
ad opera; corpus appulit unda; 
szczególniój w znaczeniu żeglugi: 
przypłynąć, przylądować, przybić, 
zawinąć do brzegu, classem ad 
Ciliciam, classem in insulam; na- 
Tigia littori; takie aliquem oris; 
w znacz. bier. classe ad EuboBam 
appulsa; naribus Messanam appul- 
sis; quo fere omnes exGallia na- 
ves appelluntur; alios adSiciliam 
appulsos esse (przypłynęli); ripae 
appelli; samo appellere, wylądo¬ 
wać; ad insulam appulerunt, na- 
Tis appellit;—przenoś, tuas ratio- 
nes ad e08 scopulos appulisses: 
zamiary, rachuby rozbiłyby się, 
nie udałyby się, spełzłyby na ni- 
czem; mentein ad philosophiam 
(skierować, zwrócić). 

Appendix, iois, z. dodatek, przy- 
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czynek; przynależność; stąd ap- 
pendioula, ae, z. przyczepka, ma¬ 
ły dodatek. 

Appendo, pendi, pensum, 3. od¬ 
ważyć, aurum aurifici; — przenoś, 
ważyć, verba, zważając nie na licz¬ 
bę wyrazów, lecz na ich moc i 
znaczenie. 

Appetens, tis, pragnący czego, glo- 
riae ; appetentissimi honestatis, 
szczególniej: łaskawy, chciwy, alie- 
ni; stąd aj appetenter przysł. chci¬ 
wie- bj appetentia, ae, i. pożąda¬ 
nie, pragnienie, cihoruin, artinm 
liberalium. 

Appetitio, ónis, z. chwytanie, się¬ 
ganie ; namiętne staranie się o co, 
pragnienie, żądanie, alieni, prin- 
cipatns; żądza, chęć jedzenia, a- 
petyt. 

Appetitus, us, m. namiętne pra¬ 
gnienie, żądanie, staranie się, vo- 
luptatis; wlicz.mn. namiętności. 

Appeto, petlvi i petii, petitum, 3. 
sięgnąć do czego, zbliżać się, so¬ 
lem manibus, appcti senes; godzić 
na kogo, rzucać, aliquem giadio, 
lapidibus, stercore, missilibus, in- 
sidiis; fata Yejos appetebant (za¬ 
grażały) ; cisnąć się do jakiego 
miejsca, zbliżać się, zająć, opano¬ 
wać, marę terram appetens; alia 
atque alia appetendo loca (o wzra- 
stającem mieście), b)—przenoś, na¬ 
miętnie czego żądać, pragnąć, czy¬ 
nić zabiegi, majores res; amici- 
tiam alicujns; Toluptatem; hono¬ 
rem; regnum. 2) pod względem 
czasu: appetit lux, nox, tempus, 
dies. 

Appia* Appiades, Appianus, patrz 
Appius. 

Appi&nufl, a, um, Appiański, zAp- 
pii miasta we Frygi! W.; stąd 
Appiani, oram, n. Appiańczycy. 

Applngo, pinxi, pictum, 3. przy¬ 
mało wać, pnyilowie. delpbinum 

Applloo 

silris appingere, odmalować dal* 
fina w lesie, t. j. rzeczy z naturą 
sprzeczne wyrażać. 2) dopisać, ali- 
quid novi. 

Appius, ii, f». i Appia, ae, L rzym¬ 
skie imiona; stąd aj Appius, a, nni, 
Appijski, do Appiusza odnoszący 
się, via Appia, albo samo Appi&, 
droga Appiusza od Rzymu do Ka* 
pui, póżnićj do Brunduzyum roz¬ 
ciągająca się; aqua Ap., wodociąg 
Appiusza w Rzymie; forum Appii, 
miasteczko nad drogą AppijsŁą 
w Lacyum. b) Appianus, a, um, 
do Appiusza należący, cj Appias, 
adis, z. i Appiades, deae, posągi 
przy wodociągu Appiusza; takie 
przydomek Minerwy. d) Appietas, 
atia, i. wyraz utworzony przez 
Cycerona, dla nazwania szlachet¬ 
ności rodu, z której się chełpił 
Appiusz. 

Appi&udo, plausi, plausum, 3. o 
co uderzać, corpus palmie; manu 
caput; 2) W znacz, nieprzech. na, 
znak zadowolenia klaskać, alicui. 

Applicatlo, ónis, z. przykładanie, 
usilność, skłonność, animi; jus ap- 
plicationis, prawo, które obywatel 
miał do majętności osoby oddają¬ 
cej się pod jego opiekę. 

Applloo, plicftvi albo ui, plicatum 
albo itum, 1. przykładać, przyty¬ 
kać, przybliżyć, przystawiać, opie¬ 
rać, aliquid alicui, se ad arborem, 
albo se trunco, coipus ad molem, 
albo arboris stipiti (oprzeć się); 
scal as mosnibus; se ad flammam; 
applicato captivo (gdy jeniec był 
blisko przyprowadzony) Just. XI. 
15.; Leucas colli applicata (leżąca 
przy-); praefectos lateri eąuitum; 
sinistnim cornu ad oppidum; cv 
stra flumini; ensem tenus capulo, 
(wepchnąć, utopić); se alicui; przy¬ 
łączyć się do kogo: se ad aliquem 
quasi patronum; se ad amicitianit 
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societatem alicujus; o rzece: un- 
das munimento arcis; — przenoś, 
przyłączyć, przydać, zczćm połą¬ 
czyć, yoluptatem ad honestatem; 
priora seąuentibus. b) obwiniać, 
zarzucać komu co, crimen aiicui. 
2) do czego kierować, zwracać; 
narem ad aliquem (stćrować); na- 
rcm ad terram; ad litora albo ter- 
rae (wylądować); applicatis nostris 
ad terram navibus; czasem samo 
a. wylądować, wysiąść na ląd; ad 
terram; applicuisse naves Kostium; 
podobnież applicari: ad oras; in 
terras; navis ripae applicatur; — 
przenoś, zwrócić, skierować uwa¬ 
gę, umysł, se animus applicat ad 
aliąuid; a. se ad aliąuid, przykła¬ 
dać się, ad eloąnentiam. 

Applóro, 1. płakać z kim, z jego 
powodu, ąuercbar applorans tibi. 

Appóno, posui, positum, 3. przy¬ 
stawić, przyłożyć, scalas; machi¬ 
nom; no tam ad versum, albo epi- 
stolis (przypisać); mauum ad os; 
wyraz stołowy: 6tół zastawiać, da¬ 
wać potrawy, patellam ; septem 
miłia ayium apposita traduutur; 
coeoam lautiorcm; aprum in epu- 
lis; dodać kogo do usług straży 
i t. p. aliąucm aiicui custodem; 
magistram consulibus; appositi e- 
rant custodes;—przenoś, yitiis mo- 
dum apponere (położyć kres). 2) 
dodać, aiicui annos; a. lucro, po¬ 
liczyć za zysk; aliąuid aiicuigra- 
tiae (za łaskę). 

Apporreotus, a. um, rozciągniony, 
obok leżący. 

Apporto, 1. przenosić, sprowadzać, 
frumentUHi ad loca difiicillima; 
—przenoś, przynosić, pociągać za 
sobą, sprawiać, aetas semper ali¬ 
ąuid apportat novi; morbos; d&m- 
num. 

Appoaco, 3. prosić usilnie, doma¬ 
gać się. 

Appósite, przyst. stosownie, wła¬ 
ściwie. 

Appdsitus, a, um, przybliżony, przy¬ 
legły , regio a. urbi; gentes a. 
Thraciae; podobny, appositum ac 
propinąuum; właściwy, dogodny, 
menses ad agendum appositos ; 
skłonny, aiicui rei. 

Apprecor, 1. prosić, błagać, deos. 

Apprehendo, i apprendo, prehen- 
di, prehensum, 3. chwytać, alicn- 
jusmanum, aliąuid morsu (ukąsić); 
opanować, zająć, Pharam, locum; 
—przenoś. ąuidąuid apprehende- 
ram, accusator e manibus extor- 
ąuebat (cokolwiek na obronę przy¬ 
toczyłem); caute aliąuid a. (zacząc). 

Appnme, przysł. wybornie, bardzo 

dobrze, szczególnie. 
Apprób&tio, óms, potwierdzenie, 

przyzwolenie na co, miłe przyję¬ 
cie czego. 2) dowód. 

Approbator, óris, m. ten, który co 
potwierdza, pochwala. 

ApprÓbo, 1. pochwalić, potwierdzić, 
rem, sententiam; (o bogach) sprzy¬ 
jać, zezwolić. 2) zalecić swoją ro¬ 
botę dobrem wykonaniem, opus; 
dowodzić, okazać, udowodnić, pro- 
positionem; fidem suam; otficium 
suum; industriam. 

Appromitto, 3. przyrzekać. 
Apprópero, 1. przyśpieszać, opus, 
gradum, mortem, albo z tr. bezok. 
intrare appropera. 2) pośpieszać, 
śpieszyć się, ad cogitatum facinus, 
albo samo ap. 

Apprópinquatio,ónls, przybliżenie. 
Appróplnąuo, 1. zbliżać się, zbli¬ 
żać, ad insulam; ad hostes; mu- 
nitionibus; hostibus, a. turrim 
mcBnibus; pod względem czasu: 
dies, hiems, ver, adrentus alicu¬ 
jus, Tictoria appropinąuat;— prze¬ 
noś. qui primis ordicibus appro- 
pinąuarent (zbliżali się godno¬ 

ścią do-) 
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Appulójns, i, m. imię wielu Rzy¬ 
mian, między którymi jeden z Ma- 
daury w Afryce urod. r. 130 po 
Chr. jako pisarz jest znany. 

Appulia, ae, i. kraina w niiszój 
Italii, którą rzeka Aufidus rozdzie¬ 
lała na A. Daunia iPeucetia; stąd 
aj AppGliou«, a, um, Appulijski; 
b) Appulua, a, nm, Appulski i 
Appulus, i,w. Appulczyk, wlicz, 
mn. Appuli, Appulczycy. 

Appulaus, a, um, tmtesł. patrz 
appello. 

Appulaua, us, m. przybliżenie, solis; 
wylądowanie, także z przyp. 2. 
działanie, wpływ, frigoris et calo- 
ris; deorum. 

Aprtoatio, ónis, z. chodzenie i prze¬ 
bywanie na słońcu. 

Aprlcitas, atia, własność słoneczna 
pod względem ciepła. 

Aprloor, 1. grzać się na słońcu. 
Apricus, a um, wystawiony na 

słońce, słoneczny, locus, takie: 
apricum, i, n. stąd in apricum pro- 
ferre, wystawić na jaw. 2} lubią¬ 
cy słońce, flores. 

Aprilis, is, m. mensis, albo bez 
monsis, kwiecień; takie przymiotu 
Kalendae Apriles. 

Aprónius, ii, m. imię Rzymskie; 
stąd Aproni&nua, a, um, Aproni- 
ański, do Aproniusza należący. 

Apsus, i, tn. rzeka w Illiryi. 
Apte, prtysł; stosownie, w sam czas, 

ściśle, reponere aliąuid, disponere, 
ad pedem conTenire; cohaerere 
apte (ściśle się łączyć); inter se 
cohaerere; locare eąuitem, impo- 
nere sagittas, eicutere tela, regere, 
dicere. 

Apto, 1. przystosować, przyłączyć, 
przyłożyć, przyczepić, przypiąć, 
dona postibus, yincula collo (wło- 
iyć); enses deitris (wziąć); arma 
corpori, albo se armis, mucronem 
«ub pectos (przyłożyć); narządzić, 

przyrządzić, przysposobić, arma, 
i arma pugtiae, albo se pugnae, 
(być gotowym do walki); aarcinas 
itineri; armamenta (uzbroić); ar¬ 
ma ad transeundum; z 6 przyp. 
opatrzyć w co, ensemragliia; clas- 
sem Telia (opatrzyć w żagle) ; pi- 
num armamentis (okręt uzbroić); 
omnes urbis partes testudinibus; 
—przenoś, animos armis (do woj¬ 
ny skierować); bella modis citha- 
rae (opiewać); apt. verbum ad ali¬ 
ąuid (zastosować); sententias yo- 
cibus; usum rei ad commoditatem. 

Aptus, a, um, tmiesł. od nieużywa¬ 
nego apo, apere, przyłączony, wi¬ 
szący u czego, gladius e lacunari 
seta equina aptus;—przenoś, za¬ 
leżny, zawisły, qui est totus a. 
ei sese; vita apta Tirtutc; b) po¬ 
łączony, spojony, apta dissolvere; 
apta inter se etcohaerentia; przy¬ 
rządzony, sposobny, postawiony 
w możności, ąuinąueremes, arma, 
exercitus, provincia; także: ccelum 
aptum stellis (opatrzone, ozdobione), 
Yirg. Aen. IY. 482. 2) stosowny, 
dogodny, zdatny, calcei a. ad pe¬ 
dem; pallium esse aptum ad om- 
ne anni tempus; triremes a. ad 
narigandum; ingenium a. ad ar- 
tes optimas; in quod (genus pu¬ 
gnae) minime apti sunt; cui ae- 
tati fuerit aptissimus,; locus proe- 
lio aptior; iter a. insidiis tegen- 
dis; aptissimi concionibus; aptus 
mihi; także z qui i tr. łącz.; sa¬ 
mo a. bez dołączenia przyp. rzą¬ 
dzonego, stosowny, dogodny, spo¬ 
sobny, lar, occasio, oratio, tempus. 

Apud, przyim. z 4 przyp. przed¬ 
miotu, I) przy którym, albo w któ¬ 
rego bliskości co jest, albo się 
dzieje, a mianowicie: 1) przy oso¬ 
bach, u, przy, apud aliąuem csse, 
Yersari, sedere, remanere, latere, 
coenare, apud milites; stąd apud 
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me, te, u mnie, u ciebie, w mo* 
jćm, twojćm mieszkaniu; a) przy 
nazwiskach narodów, u, między, 
fuisse a. Threcas; a. Parthos con- 
senuit; helium a. Samnitas gere- 
batur; a. Hispanos res cgregias 
gessit; eundem a. Lacedaemonios 
eic duritae se dedisse; bj przed, 
vr obecności jakićj osoby: a. ali- 
quem contendere, profiteri, verba 
facere, dicere, queri, eicusare. c) 
przy oznaczeniu autora jakiego pi¬ 
sma, prawa i t. p., u albo w, a. 
plerosque scriptum est; a. Solo¬ 
nem; apud Xenophontem Cyrus 
dicit. 2) przy oznaczeniu miejsca, 
przy, kolo, a-urbem; a. arna, sa- 
crificare; a. mensam; a. focum se- 
dere; zwłaszcza, tf^przy imionach 
miast, miasteczek i t. p. a. Furcu- 
1&8 Caudinas angustii9 locorum 
conclusi; a. Argos occisus est; a. 
Nolam pugnavit. b) przy rzekach, 
morzach, jeziorach, wyspach i kra¬ 
jach: przy, koło, w bliskości, vic- 
tos Eomanos a. flmuen Alliam; 
C- Flaminium a. Trasimenum oc- 
cidit; haec dum a. Hellespontum 
geruntur; a. Ehodum; a. Epirum 
et reliąuam Graeciam; a. Thessa- 
liam. II) w odniesieniu do przed¬ 
miotu, z którym coś wchodzi w bliż¬ 
szy stosunek, a mianowicie: a) do 
osoby, pod względem jej znacze¬ 
nia, stanowiska: n, między, hujus 
a. omnes ingens metus et reveren- 
tia erat; tan to amore a. barbaros 
erat; inMiltiade erat magna auc- 
toritas a. omnes ciritates, apud 
aliąuem multum yalere, posse; 
Athenienses tantam gloriam a. om¬ 
nes gentes erant consecuti, ut- ; 
aliquem cum imperio a. exercitum 
habere; a. aliąuem legati locum 
tenere; b) do rzeczy we względzie 
jej znaczenia i użycia, quae a nos 
partim infamia, partim humilia 

ponuntur; quae a. illos turpia pu^ 
tantnr; quae omnia a. Graecos et 
grata et lande digna ducuntur; a 
quem summum imperium populi 
est. Apud se esse, znaczy czasem 
być przytomnym na umyśle. Tra¬ 
fia się a. po wyrazie rządzonym: 
Misenum a. et Earennam. Tacit. 
Annal. IY. 5. 

Apulejus, Apulia, patrz App. 
Aqua, ae, i. woda, w najobszerniej¬ 

szym znaczeniu, a przeto używa 
się mówiąc o morzu: ad aquam; 
paullulum in aąuam progredi; jam 
in aqua classis stabat; o jeziorze: 
Albanae aąuae deductio; o rzece: 
in aąuam caeci ruebant; secunda 
a., z wodą; adrersa a., przeciw 
wodzie; podobnież: aqua prona 
ferri, z wodą; o deszczu: cornix 
augur aąuae; aąuarum agmen; a- 

quae magnae, powódź; w licz. mn. 
o źródłach: aąuarum abundantia; 
szczególDićj o wodach mineralnych, 
kąpielach: ad aquasvenire; Aqnm 
Caiidae, Cnmanae, Sextiae i t p. 
o wodociągach: aqua Claudia. W 
szczególnem znaczeniu mówiono: 
aj aąuam praebere, wodę do umy¬ 
cia rąk, a ponieważ to się działo 
przy stole; znaczyło więc do stołu 
zapraszać, częstować, b) aąuam dfr- 
re, mówiono o wodzie używanej 
do zegarów wodnych (clepsydra), 
podług których określano czas do 
mówienia publicznie, stąd czas do 
mówienia oznaczyć; aąuam perde- 
re, czas na mówienia nadaremnie 
strawić; aqua haeret mihi, nie mo¬ 
gę postąpić dalej w mówieniu, je¬ 
stem w kłopocie; b) aqua et ignis, 
najważniejsze przedmioty potrzebne 
do życia, stąd aqua et igni inter- 
dicere alicui, albo arcere aliąuem, 
stosunki społeczne z kim zerwać, 
wyłączyć kogo ze społeczeństwa 
cywilnego 7 obywatelskiego, wy- 
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gnać z kraju, aquam et terram 
postulare, albo petere. od nieprzy¬ 
jaciela poddania się żądać, d) aqua 
intercus, woda zaskórna, wodna 
puchlina, ej Izy, poet. ex oculis 
meis multa c&debat aąua. 2) aqua 
ae, ż. gwiazdozbiór. 

Aquaeduotua, us, m. wodociąg; 
pnywilej prowadzenia wody przez 
obce grunta. 

Aqu4riuc, a, um, wodny, należący 
do wody, proTincia; stąd rzeczow. 
aąuarius, ii, m. aj wodnik, gwia¬ 
zdozbiór. bj noszący wodę. cj rur- 
mistrz, podwładny Edyla. 

Aquatious, a, um, i aąuatilia, e, 
wodny, w wodzie żyjący, rosnący, 
ares, bestia, lotos. 2) wodnisty, 
wilgotny, deszcz sprowadzający, 
auster aquaticus. 

Aqu&tio, dnia, i. nabieranie, spro¬ 
wadzanie wody, aąuationis causa; 
a. longa et angusta uti (wodę z da¬ 
leka i skąpo sprowadzać); copiosa 
(obfitość wody); napawanie. 

Aąuator, óris, m. czerpiący, do¬ 
noszący wodę. 

Aąuila, ae, ż. aj orzeł; bj znak głó¬ 
wny Rzymskich legionów, deci- 
mae legionis aąuilam ferre; in 
bostcs aquilam ferre; aquilam ho- 
stibus prodere; stąd sam legion: 
erat acies tredecim aquiiis consti- 
tuta; cj gwiazdozbiór; dj aąuil&e, 
z przodu i tyłu świątyni Jowisza Ka- 
pitolińakiego wyrobione wizerunki 
orłów, które szczyt utrzymywały, 
sustinentes fastigium aąuilae. 

Aquilaria, ae, z. miejsce w Zeugi- 
tanie, krainie Afrykańskiej. 

Aąuilója, ae, i. miasto w Gallii Cy- 
zalpińskićj: stąd Aąuilejensis, e, 
Akwilejski Aquilejenses, ium, m. 
mieszkańcy Akwilei. 

Aąuilifer, eri, noszący orła, chorąży. 
AąullUus, ii, m. imię Rzymskiego 
rodu; także przymiot. Akwilijski, 

lex; stąd Aquili&nus, a, um 

Akwiliański. 
Aquilo, ónis, m. wiatr północny^ 

rento aquilone yenire (z wiatrem 
p.); w ogóle: północ, au aqui!o- 
nem conrersus. 2) Aąuilo, ojciec 
Kalaisa i Zetesa na górze Hemus 
mieszkający; stąd Aauiloniiu, a 
um, od Akwilona pochodzący. 

Aquilónaria, e, północny. 
Aąuilónia, ae, i. miasto Hirpinów, 
Aquinum, i, n. miasto Wolaków 

w Lacyum; stąd Aąulnas, atia, 
pochodzący z Akwinu, należący 
do Akw. i Aqiunates, ium, m 
Akwin aci. 

Aąultanus, i, m. Akwitańczyk, 
w licz. mn. Aąuitani, órum, miesz¬ 
kańcy Akwitanii w Gallii połu¬ 
dniowej. 

Aquor, 1. nosić wodę, czerpać. 
Aquó8us, a, um, wodnisty, wilgo¬ 

tny, dżdżysty; a. languor, wodna 
puchlina. 

Aqnula, ae, L mała woda. 
Ara, ae, I. wszelkie wzniesienie 

nad powierzchnią, skała, stos, po¬ 
mnik, szczególniej zaś ołtarz w świą¬ 
tyniach, na ulicach, na dziedziń¬ 
cach dla Penatów; tak jak dla 
bożków Lares zwanych przezna¬ 
czone były ogniska (foci); stąd 
arae et foci, dom i dwór (siedzi¬ 
ba); est mihi tecum pro aris et 
focis certamen et pro deorum tem- 
plis ; — przenoś, ponieważ ołtarz 
był miejscem ucieczki dla wino¬ 
wajców; stąd: ucieczka, opieka, 
obrona, confugere ad aram legurn; 
ara tribunatus. 2) Ara, ae, po¬ 
łudniowa gwiazda. 3) Arae, arum, 
skały morskie naprzeciw Kartaginy 

Arabarches i alabarches, ae, m. 
poborca cła na wschodniej stronie 
Kilu; stąd tak przezwany Pompe- 
jusz, który się szczycił, ie pomno¬ 
żył dochody celne. 
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Arabes, tim, m. Arabowie, Eoi zwa¬ 
ni, ponieważ mniemano, że na brze¬ 
gu oceanu tu wschodowi mieszkali; 
stąd Eoae domus Arabum. Stąd 
aj Araba, abis. Arabski i rzeczow. 
Arab; b) Arabia, ae, i. kraina Ara¬ 
bia; c) Arabious, Arabius i Ara- 
bus, a, um. Arabski; i Arabi, 
orum, Arabowie; Arabicus także 
7zeczow. jako przydomek. 

A Tabu«, i, m. Tzeka w Gedrozyi; 
stąd Arabltae, arum, lud tamże. 

Araohne, es,ż.córkaIdmona Kolofoń- 
czyka, sław na ze sztuki przędzenia. 

Araohóaii,órum,ttt. mieszkańcy Ara- 
cbozyi, krainy w Persyi wschodniej. 

Araohthus, i, m. rzeka w Epirze. 
Araoynthna, t, m. góry w Eto lii, 
Plin. H. N. YL 13.; od poetów 
Rzymskich mylnie na gTanicy At- 
tyki i Beocyi pomieszczone. Yirg. 
Ecl. II. 24. fpobrzeżu Fenicyi. 

Aradui, i, m. wyspa i miasto na 
Ar&nea, ae, L pająk, także pajęczy¬ 
na; stąd aj araneola, ae, i. i ara- 
neolus, i, m. pajączek, b) arane- 
óaua, a, umr pełny pajęczyny, po¬ 
dobny da-pajęczyny. c) araneus, 
a, um, pajęczy, stąd ar&ueum, i, 
k. pajęczyna. 

Arar albo Araris, is, m. rzeka w Gal* 
lii, 4 przyp. Ararim albo -in, 6. 
Arari albo -e. 

Aratóus, a, um, patrz Aiatus. 
Aratio, ónU, z. oranie, w ogóle 
uprawa roli; arationes, pola pu¬ 
bliczne ludu Rzymskiego, które 
rolnikom do uprawy dawano po 
włożeniu na nich dziesięcin, nas- 
citur in arationibus; arationes de- 
sertas; hae arationes fructuosae. 

Arator, óris, m. oracz, rolnik, wie¬ 
śniak; odnosi się takie i do zwie¬ 
rząt używanych do uprawy roli, 
a- taurus, bos; ój dzierżawca grun¬ 
tów publicznych. 2) Arator, gwiaz¬ 
dozbiór. 

Ar&trum, i, n. pług. 
Ar&tua, i, m. poeta grecki, autor 

poematu Phaenomena, który Cy¬ 
ceron na język łaciński przełożył; 
stąd Arateua, a, um, do AT*ta 
odnoszący się. 2) Ustanowiciel zwią- 
sku Achejskiego, z Sycyonu. 

Arazes, is, m. rzeka a) w Armenii. 
b) w Persyi 

Arbela, brum, n. miasto w Assyryl. 
Arbiter, tri, m. (ar. zamiast ad i 

bitere, iść), przytomny, świadek, 
dostrzegacz, sine arbitro, sine ar- 
bitris (bez świadków, oddaliwszy 
świadków); 2) w sądownictwie; sę¬ 
dzia polubowny podług moralnego 
przekonania wyrokujący, yicini me 
cepere arbitrum; statueTe aliąuem 
arbitrum; — przenoś, inter anti- 
quam academiam et Zenonem; 3) 
władca; imperii, rerum, Adriae; 
locus effusi late maris (nad mo¬ 
rzem panujący); a. irae Junonis (wy¬ 
konawca); a. bibendi (kierujący 
biesiadą). 

Arbitra, ae, i. pośredniczka, pogo- 
dzicielka, świadek. 

Arbitratu*, us, m. dozór, aticujua 
arbitratu educari. 2) zdanie, wola, 
życzenie. Upodobanie, dowolność, 
władza nieograniczona, vivere suo 
arbitratu; arbitratu consulis; in 
arbitratum yictori se dedere. 

Arbitrium, ii, n. przytomność, obec¬ 
ność; b) zdanie, wyrok polubowny, 
arbitrio alicujus; albo ei arbitrio; 
permittere aliquid arbitrio alicu¬ 
jus; id a-negaritsui esse consilii; 
arbitria belli pacisque; arbitria 
de quoque agere; cj wola, upodo¬ 
banie, vitam alieno a. dimittere; 
ejus a. omnia gęsta sunt; ad au- 
um a. imperare; d) a. salis Ten- 
dendi (pozwolenie); ^arbitria fu- 
neris, koszta pogrzebowe* 

Arbitror, 1. przypatrywać się, przy¬ 
słuchiwać się, uważać, cuncta cu- 
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Tiosius oculis; dicta alicujus; b) 
oświadczać, twierdzić, utrzymywać, 
być tego zdania, sądzić, myślćć, 
neque id sine causa arbitrań vi- 
debantur; dimicare utile arbitraba- 
tur (uważał za użyteczne); zwykle 
z 4 przyp. i tryb. bezok.; c) jako 
bierne: być uznanym, być osądzo¬ 
nym, quum ipse praedonum socius 
arbitraretur; quaestio inutramque 
partem arbitrata est. 

Arbor, óris, i. drzewo, a. Cci (drze¬ 
wo figowe); a. Joris (dąb); a. 
Phoebi (drzewo wawrzynowe, lau¬ 
rowe); Palladia (oliwne d.) a. ma¬ 
li, albo samo arbor (drzewo masz¬ 
towe, maszt); o okręcie: Pelias 
ar.; o wiosłach: fluctus rerberat 
mrbore. 

Arbóreus, a, um, z drzewa, do drze¬ 
wa należący, foetus, ambra; 2) do 
drzewa podobny, galęzisty, comna. 

Arbuscula, ae, i. artystka mimi¬ 
czna w czasach Cycerona. 

Arbustmn, i, n. miejsce zasadzone 
drzewami (mianowicie wiązami, 
do których przywiązywano wino¬ 
rośle); drzewo; arbustus, a, um, 
drzewami zasadzony, ager. 

Arbutum, i, n. jeżyna, owoc; a. 
frondentia (gałęzie z jeżyną); ar- 
butus, i, i. drzewo jeżynowe; ar- 
butus. a, um, jeżynowy. 

Aroa, ae, i. a) skrzynia, skrzynka, 
skład do sukien i t p. szczególniej 
do pieniędzy, kassa i same pie¬ 
niądze, arcae nostrae confidito; 
scis, cujus arca utar; b) trumna, 
arcam ofiendisse, in qua Numa si- 
tns fuisset; c) więzienie. 

Aroades, Arcadia, -icus, -ius, patrz 
Aroas. 

Aro&num, i, n. dom wiejski brata 
CyceTona w południowej stronie 
względem ArpinUm. 

Aro&nus a, um, potajemny, ukry¬ 

ty, nieznajomy; stąd arcanum, i, 

n. tajemnica; zwykle w licz. nm. 
arcaua fatom m; arcano przytl. po¬ 
tajemnie. 

Aroas, adlc, m. naczolnik szczepu 
Arkadów; 2) Aroas, adls albo 
ados, Arkadyjski albo Arkadyj- 
czyk; w licz. mn. Arcades Arka- 
dyjczycy, mieszkańcy Arkadyi kra¬ 
iny w Peloponezie, b) Arc&dicus 
i Arcadius, a, um. Arkadyjski. 

Areeo, arcui, 2. zamykać, ograni¬ 
czać, trzymać w obrębie, flumina; 
— przenoś. judex arcebitur; 2) 
wstrzymywać, przeszkadzać, aquas 
plurias, copias hostium; transitum 
hostis; także z tr. bezok. lex arcet 
habereriros; często: aliquem albo 
ałiquid ab aliqua re; albo aliquem, 
aliquid aliqua re; cestrum pecori; 
aliquem missilibus (pociskami). 

Arcesilas, ae, i AroeailAus, i, m. 
filozof Grecki urodź. wPitanie ofc. 
r. 300 prz. Clir. 

Arceams, ii, m. dziad Ulissesa. 
Aroessltus, us, tn. przyzywanie, 
przywoływanie, ipsius arcessitu 
reni. 

Aroesso, cesaivl, cessitum, 3. przy¬ 
zywać, przywoływać, Platonem; 
Aesculapium ex Graecia; exerci- 
tum ab Tanai; aliquem Athenis; 
arcessi ad se jubere; aliquem iu 
patriam; arcessi mercede (za żołd); 
auxilio (na pomoc); w znaczeniu 
sądowćm: pozywać, powoływać, a 
stąd oskarżać, obwiniać, aliquem 
judicio capitis, albo samo capitis; 
pecuniae ćaptae; majestatis;—prze¬ 
noś. sprowadzić, zrządzić, sprawić, 
quies molli strato arcessita; glo- 
riam ex periculo (zjednać); przed¬ 
miot do pisania, myśli brać, przy¬ 
wodzić, fabulas longe; argumen- 
tum;orationialiquid splendoris (do¬ 
dać); arcessitus, wyszukany, wy¬ 
muszony, naciągany, dictum. 

Archelaus, i, m. filozof grecki 
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2 Miletu, uczeń Anaksagorasa. 2) 
król Macedonii. 3) wódz Mitry- 
data W. 4) syn jego, mąż Bere- 
niki, przeciwnik Ptolomeusza Au- 
leta. 5) król Kappadocyi, wnuk 
powyższego. 

Archias, ae, m. Aulns Licinius, po¬ 
eta grecki * Antyoehii. 2) wódz 
Tebańczyków. 3) stolarz, stądAr- 
chiacus lectus, sofa. 

Archilóchua, i, m. poeta grecki 
zParos; Arehilochms, a, um, od¬ 
noszący się do Archi locha, metrum. 

Archimedea, is, matematyk ze 
Syraknzy. 

Archipirata, ae, m. naczelnik roz¬ 
bójników morskich. 

Arehitector, 1. tworzyć, budować. 
Architectura, ae, z. budownictwo. 
Arohitectua, i, m. budowniczy, bu- 
downik; — przenoś, sprawca, twór¬ 
ca rerborum, lcgis. 

Archon, ontis, m. Archont w Atenach. 
Archytaa, ae, t». filozof pytagorej- 

ski z Tarentu. 
Areitónens, tis, m. łucznik, trzy¬ 
mający strzałę; strzelec, gwiazdo¬ 
zbiór. 

Arct-, patrz Art, 
Arct6phyiax , acis , = Bootes, 
gwiazda północna. 

Arctos, i, i. niedźwiedź, ursa ma¬ 
jor, ursa minor, dwie konstellacye 
pa półkuli północnój ciągle dla 
jej mieszkańców widzialne; stąd 
arctos znaczy także biegun pół¬ 
nocny, północ i noc. 

Arcturus, i, m. gwiazda najmocnićj 
świecąca w konstellaoyi Boota(Arc- 
tophylaz); czas jesienny. Yirg. 
Geor. I. 67. 

Arcuatus, a, um, obłączysty; lu¬ 
kiem opatrzony. 

Arcula, ac, z. skrzyneczka służąca 
do chowania różnych drobiazgów 
kobiecych do stroju i pachnidel; 
arculamuliebris; stąd—przenoś, ar¬ 

cula discipulorum Isocratis, za¬ 
miast ornamenta, ozdoby. 

Arcus, us, m. łuk do strzelania; 
arcum attendere albo adducere (na¬ 
tężyć); tęcza, a. coelestis, plurius; 
arkada w budowie; luk tryumfal¬ 
ny ; w ogóle wszystko, co ma 
kształt, łuku: fala tocząca się lu¬ 
kiem, wzdymanie się morza, aqna- 
rum; zwijanie się, kołowanie wę¬ 
ża, immensos sinuatur in arcus; 
portus curratur in arcum. 

Ardea, ae, i. czapla. 

Ardea, ae, z. miasto Ru tul ów wLa- 

cyum; stąd Ardeas, atis, m. na¬ 
leżący do Ardei, i Ardcates, um, 
m. Ardeaei. bj Ardeatinus, a, um, 
Ardeatyński, tyczący się Ardei, 
przy Ardei leżący, i Ardeatinum, 
i, n. wiejska posiadłość przy Ardei- 

Ardelio, onis, m. skrzętny próżniak, 
który się tu i owdzie kręci, a nic 
uie robi, do wszystkiego się wtrą¬ 
ca, drobiazgami się zajmuje. Płuedr. 
II. 5. 

Ardens, tis, i miesi, patrz ardeo. 
Ardenter, przysł. gorąco. 
Ardeo, arsi, arsum* 2. gorćć, palić 

się, żarzyć się, płonąć, domus; — 
przenoś, być dręczonym, faucea 
siti ardentes; podagrae doloribus 
a.; o namiętnościach: pałać, a. a- 
more, odio, cupiditate, studio pu- 
gnae; ardere invidia, oznacza tak¬ 
że; być nienawidzonym, być przed¬ 
miotem nienawiści; ztr.bezok.tr- 
demus scitari et quacrore causas; 
samo ardere, o mówcy a szczegól¬ 
niej o miłości: ardere aliquam al¬ 
bo in aliąuam albo alicjuem; o 
spisku, sprzysiężeniu, wrzeniu u- 
mysłów, quum arderet conjuratio; 
(ialliam ardere; quum arderet Sy¬ 
ria bcllo ; ardent oculi, iskrzą się, 
o blasku farby: ardebat murice 
laena. 

Ardesco, arsi, 3. zacząć się palić. 
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łając się płomieniem, arsit arundo; 
mówi się o wszystkićm, co w swo¬ 
im rodzaju się wzmaga, staje się 
mocniejszym, ostrzejszym, żywszćm: 
ardescunt ignibus undae (błyszczą 
się); in mucronem ardescere, za¬ 
ostrzyć, zaostrzeniem blask nadać; 
a. caede, pałać chęcią mordu; tu- 
eado; in iras, gniewem; fremitus 
ardescit eąuorum, wzmaga się, 
zwiększa się. 

Ardor, firia, m. gorąco, upał, so¬ 
li*; regionis; błyszczenie, blask, 
stellarum, oculorum; żywość, a. 
rultuum atque motuum; o namię¬ 
tnościach: zapał, popęd, pałająca 
żądza, animi, cupiditatis, pugnae, 
militum; takie: armorum, belli; 
ardor ille me urget (boleść); mi¬ 
łość albo przedmiot miłości, tu mi- 
hi ardor erist ardor edendi, zby¬ 
teczne łaknienie. Fgijskićj. 

Arduezma, ae, ż. las w Gallii beł- 
Arduua, a, um, stromy, ostro spar- 
dzisty; stąd arduum, i, n. miejsce 
strome, wzniesienie przepaściste; 
per arduum ducuntur; per ardna 
niti; in ardua eradere; ardua ter- 
rarum; bj wysoki, wzniosły, cedrus, 
equus sese a. infert; a. aether;— 
przenoś, trudny, mozolny, opus; 
arduum factu; arduum est z tr. 
bezok.; in arduo est aliquid; nie¬ 
przyjemny, przykry; res arduae. 

Area, ae, f. płaszczyzna, równina, 
plac wolny ; c&mpi; dziedziniec 
przeznaczony do przechadzki i za¬ 
bawy młodzieży, area domUs; plac 
gonitwy w cyrku, szranki; także 
w znaczeniu nmyślowćm: zawód, 
pole do działania, trosk i tp. et 
patet in curas area lata meas; ko¬ 
to jasne około księżyca; klepisko. 

Aróficio, 3. suszyć, na str. bier. 
arefieri, tchnąć, więdnąć. 

ArftUa, &tia, i. -ate, is, n. miasto 
w Gallii narboneńskiój. 

Arena, ae, i. piasek, nigrs (z zie¬ 
mią czarną pomięszany), przysło¬ 
wie: arenae mandare semina, siać 
na piasku, napróżno co robić; a- 
rena sine calce, mowa nie zwięzła; 
arenam ałiquam emere, piaszczyste 
pole; arenae Libycae, pustynie; 
arena arcere,nie dopuszczać do brze¬ 
gu; miejsce utarczki w amfiteatrze 
(piaskiem wysypane), plac szer- 
mierski a nawet i sama utarczka, 
dare se in arenam; —przenoi. pole 
do działania, in arena mea, w mo¬ 
im zawodzie. 

Areniriua, a, um, piaskowy, ty¬ 
czący się piasku; stąd arenaria, 
ae, i. miejsce gdzie piasek kopią. 

Arćndsufi, a, um, piaszczysty, litus. 
Arena, tis, suchy, wyschły; stąd 

- pragnący, faux, także sitis, 
Areo, arui, 2. schnąć, usychać, wy¬ 
sychać, tellus aret; stąd pragnąć, 
schnąć, mdleć od pragnienia, siti- 

Aróópagos albo-us, i, m. pagórek 
Marsa w Atenach i sąd najwyższy 
rzeczypospolit^j Ateńskićj, który 
się tam zgromadzał; Areopagtt®, 
aruin, 0i. sędziowie Areopagu, 
Areopagici. 

Aretoo, arui, 3. schnąć, osychać, 
stawać się suchym. 

Areatdrides, ae, m. syn Arestora. 
Arótho, ónia, i Arethon, ónti*, m. 

rzeka wEpirze. 
Arethftsa, ae, z. źródło przy Sy- 
rakuzach; stąd Arethttais, idis, 
Aretuzyjsla. 

Arganthónius, ii, tn. król Tartes- 
syjski. 

Argdi, ćmm, m. miejsca w Bzymie 
przeznaczone do odprawiania obrzę¬ 
dów religijnych w marcu. 21posągi 
robione z trzciny, które co rok w ma¬ 
ju Westalki do Tybru rzucały. 

Argentinum, i, n. miasto Brucyów. 
Arg*nt4ria, ae, i. miasto Bauraków 

w Gallii belgijskiej. 
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Argentarius. a, um, należący do 
srebra; metalla, kopalnie srebra; 
argentaria fodina; szczególniej to, 
co się tyczy pieniędzy, ar. taber- 
na, albo samo argeutaria, bank, 
sklep bankierski; argentariam fa- 
cere, zajmować się bankierstwem. 
b) argentarius, ii, m. bankier, 
wekslarz. 

Argentatua, a, um, srebrzysty, sre¬ 
brem pokryty, posrebrzony. 

Argenteus, a, um, srebrny, statua; 
aąuila; jasny jak srebro ; fons; 
srebrem ozdobiony, scena, acies; 
-przenoś, wiek srebrny, proles; flu¬ 

men Argeuteum alba samo Argen- 
teus, i, m. rzeka w Gallii. 

Argentóratus, i, i. Strasburg; stąd 
Argentoratensis, e, Strasburgski. 

Argentum, i, n. srebro, argenti ta- 
lenta ducenta; a) a. factum, albo 
samo arg. srebro przerobione na 
naczynia, stołowe srebro: argeuto 
ostiatim petito; pqrum (czyste, bez 
ozdób rzeźbiarskich ) ; caelatum , 
wyroby srebrne rzeźbą ozdobione; 
b) a. signatum, albo samo arg. pie¬ 
niądze srebrne, argentum nume- 
rare; ąuantum opus est tibi ar.; 
arg. alicui reddere; c) argentum 
vivum, żywe srebro, merkuryusz. 

Argeus, Argi, patrz Argos. 
Arglletum, i, n. dzielnica w Rzy¬ 

mie, pełna sklepów, w których 
sprzedawano wyroby rzemieślnicze, 
księgi; stąd Argilet&nus, a, um, 
do Argiletu należący, tam stojący. 

Argilla, ae, Z. ziemia biała, glina. 
Arginu&ffi, arum, z. trzy wyspy 
przy pobrzeżu Eolidy. 

Argo, us, i. okręt, na którym Ja¬ 
zon z towarzyszami do Kolchidy 
się udał; Argonautae, arum, m. 
Argonauci; stąd Argonautica, o- 
ruin,n. wyprawa Argonautów, poe¬ 
mat Weleryusza Flakka. 

Argos, n Argi, oram, «e. kraina 

w Peloponezie z głównćm miastem 
tegoż nazwiska. Stąd a) ArgSus, 
a, um, argejski, grecki, bj Argi- 
vus, a, um, argijski, argiwski; rlć- 
czaw. Argiwczyk; i Argivi, orum, 
Argiwowie, w ogóle Grecy, c) Ar- 
gólis, idis, i. argolicka, argiwska; 
rzeczoto. kraina Argolida; stąd Ar¬ 
go licus, a, um, argolicki, w ogólo 
grecki. 

Argous, a, um, należący do okrętu. 
Argo, albo do Argusa, który zbu¬ 
dował ten okręt. 

Argtimentatio, Óni», i. dowodze¬ 
nie; dowód; wniosek. 

Argumentor, 1. dowody przytaczać, 
objaśniać je i wnioski z nich wy¬ 
prowadzać. 

Argumenfcum, i, n. dowód zasadni¬ 
czy na istocie czynu oparty: ar- 
gumento esse, za dowód służyć; 
albo jego forma: wniosek; znak, 
domysł, domniemanie, animi laeti. 
2)przedmiot,treść pisma, rozprawy 
poematu, mianowicie bohaterskiego 
albo dramatu, ab saturis ansus est 
primus argumento fabulam serere, 
pierwszy się odważył zamiast u- 
tworu mięszanej treści, ułożyć sztu¬ 
kę mającą jeden główny przedmiot; 
to ta haec fabella—quam est sine 
argumento; stąd o samej sztuce: 
argument! ezitus; hoc argumento 
(w tej sztuce); h) w sztukach pięk¬ 
nych przedmiot do roboty, ex e- 
bore perfecta argumenta. 

Arguo, argui, argutum, 3. a) ob¬ 
jawiać, dowodzić, utrzymywać, po¬ 
kazywać, dać poznać, z 4 pTzyp- 
i tr. bezok. renisse arguebat; na. 
str. bier. wydać się z czćm, zdra¬ 
dzić się, genus arguitur vultu; b) 
przekonać kogo o czćm, oskarżyć, 
z 4 przyp, osoby, 2 albo 6 rze¬ 
czy, aliąuem facinoris, araritiae, 
crimine albo de crimine; także z 4 
prz. i tr. bez. arguebant, corruptum 
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noluisse capere;na str. bier. sceleris 
paniceps esse arguebatur; czasem sa¬ 
mo ar. bez wymienienia przedmiotu, 
o który się obwinia, servos neque 
accuso, neąue arguo; c) wytykać, 
wymawiać co komu, fałsz zadawać, 
culpam. 

Argus, i, m. stuoki stróż Junony 
przy łonie (Io). 

Argute, przysl. dowcipnie, sztucznie. 
Arguti©, arum, i. (rzadko w licz. 

pojed.) dobitność, wyrazistość, vul- 
tus, operum, digitorum; — przenoś, 
dowcip, wykręty, przebiegłość; 
argutióla, ae, i. subtelnostka; wy¬ 
kręt. 

Argutor, 1. paplać, świegotać. 
Argutulus, a, nm, dowcipny, wy¬ 
krętny. 

Argutus, a, um, dobitny, wyrazi¬ 
sty, żywy, znamionujący, manus, 
oculi; w odniesieniu do słuchu: 
głośno brzmiący, szumiący, brzę¬ 
czący it. p-, aves, ilex,nemns,hi- 
rundo,serra, forum; również o mu¬ 
zykach i poetach (w harmonijne 
brzmienia obfitujący); o utworach 
piśmiennych: gadatliwy , obfity 
wsiowa; pod względem ważności 
myśli: pełen znaczenia.— przenoś, 
dowcipny, wykrętny, obrotny, 
chytry. [srebrną opatrzony. 

Argyraspis, Idis, m. i £. tarczą 
Aria. ae, ż. prowineya państwa 

Perskiego; stąd Arii, orum, m. 
Aryjczycy. 

Ariadna, ae, i -e, es, i. córka Mi- 
nosa, która Tezeuszowi pomogła 
wyjść z labiryntu za użyciem kłęb¬ 
ka nici; stąd Ariadnacus, a, um, 
należący do Aryadny. 

Ariela, ae, £. miasto w Lacyum; 
stąd Aricinus, a, um, Arycyński, 
i Arinini, orum, m. Arycyńczycy. 
2) Nimfa, żona Hippolita. 

Aridus, a, um, suchy, uschły, ma¬ 
teria, folia, solum; poet.: yiator 

(spragniony); anhelitus (z suchych 
ust); fragor (trzask drzewa suche¬ 
go); rzeczow. aridum, i, n. suche 
miejsce, ex albo in arido, in ari¬ 
dum ; rictus ar. lichy pokarm; yi- 
ta a., życie bićdne;— przenoś, o 
mowie i mówcy: oschły, nieozdo- 
bny, nietreściwy, aridum genus 
orationis, sermo, orator; pucr (nie¬ 
uk); 2) niszczący, wysuszający, 
febris. 

Aries, 6tis, m. baran; o) taran, bel¬ 
ka dębowa okuta w końcu żelazem 
na podobieństwo głowy baranićj, 
zawieszona na linie, służąca do 
rozbijania murów, b) belka ukoś¬ 
nie ustawiona do podpierania; stąd 
zapewne — przenoś, arietem subji- 
cere, wesprzeć, c) gwiazdozbiór. 

Arieto, 1. a) uderzać, in aliąuem, 
szturmować, in portas;—przenoś, 
uderzyć się o co, potknąć się; bj 
obalić, in terram; — przenoś, nie¬ 
pokoić. 

Ariminum, i, w. miasto w TJmbryi 
dziś Rimini; Ariminensis, e, Ary- 
mineński, i Ariminenses, ium, m. 
Arymineńczycy. 

Ariobarzanes, is, m. imię perskich 
satrapów i królów Kappadocyi. 

Ariol-, patrz Hariol-. 
Arion, ónia, m. grecki lutnista i 

oeta z Metymny na wyspie Les- 
os; stąd Arionius, a, um, Ary- 

oński, do Ary ona należący. 
Arista, ae, i. miasto Troady. 
Ariata, ae, i. ość kłosowa; sam kłos ; 
post aliąuot aristas, po kilku latach. 

Aristeeus, i, m. syn Apollina, bo¬ 
żek Greków. 

Aristarchus, i, m. grammatyk ale¬ 
ksandryjski i krytyk surowy, któ¬ 
rego imię poszło w przysłowie, 
gdy chciano mówić o światłym i 
surowym krytyku: mearum ora- 
tionum. 

Aristides, is, m. współczesny i 
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współzawodnik Temistoklesa. 2) 
poeta zMiletu. 

Arlstippus, i, mu filozof z Cyreny, 
założyciel szkoły Cyrenajskiej; stąd 
Aristippfiua, a, urn, Arystyppejski. 

Aristius, ii, m. 1) Fuscus, poeta i 
grammatyk. 2) trybun wojskowy 
pod Cezarem. 

Aristo, dnia, ». filozof z wyspy 
Chi os, uczeń Zenona, sceptyk; stąd 
Ariston&us, a, um, Arystonejski. 

Aristólochift, a e,ż. kokornak, roślina. 
Aristoptianes, is, n. komik grecki 
w czasach Sokratesa; stąd Ariato- 
ph.an.eua, a, um, do Arystofana 
należący. 2) nauczyciel Aiystarcha. 

Ariatóteles is, m. założyciel szkoły 
Perypatetyków ze Stagiry; stąd 
Ariatotełóufl, a, um, do Arystote¬ 
lesa należący. 2) przyjaciel Cy¬ 
cerona. 

Arithmeticufl, a, um, arytmetyczny; 
stąd Arithmetice i -a, ae, i arith- 
mctica, oram, nauka rachunkowa. 

Ariufliufl, a, um, z Aryuzyi na wy¬ 
spie Chios. 

Arma, órum, #. broń, bierze się 
często zamiast tela, oręż, broń zap- 
czepna i odporna; w ścislćm zna¬ 
czeniu odnosi się szczególniej do 
tarczy, jako do głównćj obrony 
u starożytnych: in a. se colligere 
(osłonić się tarczą); super arma 
ferebant (na tarczy); w rozleglej- 
BZÓm znaczeniu w ogóle całkowite 
uzbrojenie i wszelkie materyały 
wojenne: armaTiriąue; Tiri arma- 
que; equi, arma, Tiri i t. p.; bie¬ 
rze się także w znaczeniu siły zbroj- 
nćj, consilio arma Pergamenorum 
8Hperavii. Oznacza wojnę (bo Kzy- 
mianie tylko w czasie wojny broń 
nosili), moyere, a. inferre Italiae, 
a. ponere, albo componere (skoń¬ 
czyć); a. referre (odnowić); po¬ 
tyczka, walka, in arma feror; po¬ 
tyczka piechoty; annorum et equi- 

tandi peritissimus. h) gatunek woj¬ 
ska: a. levia (lekko uzbrojeni); a. 
auiiliaria (posiłkowe); stąd neutra 
a. sequi (do żadnćj strony nie na¬ 
leżeć ; c) władza wojenna, armia 
tenererempublicam; partem Italiae 
a. occuparit; armis, sine annis. 
w znaczeniu przeciwnem wzglę¬ 
dem consilio i t. p. 2) przyrządy, 
narzędzia, naczynia, sprzęty do 
różnego użytku, eąuestria (siodła, 
rząd na konie); cerealia (do zro¬ 
bienia chleba); agrestittm (narzę¬ 
dzia rolnicze); a. naris, narzędzia* 
rynsztunek okrętowy. 

Armamaxa, ae, i. zakryta lektyka 
trybem Persów. 

Arm&menta, órum, n. sprzęt, ryn¬ 
sztunek okrętowy, vela, armamen- 
taque; funibus, ancoris, reliquis- 
que a. amissis; w ogóle sprzęty. 

Armamentarium, ii, n. zbrojownia, 
skład broni, arsenał. 

Armarium, ii, n. szafa. 
Armatura, ae, i. uzbrojenie, leria 

armatura© (lekko uzbrojony); gra- 
Tis ar. (ciężko uzbrojony). 

Armatugt a, um, uzbrojony; rzecz 
armat!, órum, uzbrojeni, żołnie¬ 
rze; jako przym. z przyp. 6. w znacz, 
wlaś. i przenoś, ferro, muris, au- 
dacia, fide. 

Armatus, us, m. uzbrojenie, naj- 
częścićj w 6. przyp. 2) żołnierze, 
eodcm armatu, jednakowćj broni; 
levi, graTi armatu. 

Armenia, ae, t kraina w Azyi, A. 
major, minor; Armenłacufl, a, um, 
i Armenius, a, um. Armeński, i 
Annenius, ii, m. Armeńczyk. 

Annentalis, e, do bydła roboczego 
należący. 

Armentum, i. w. bydło robocze, 
trzoda; stado jeleni, sarn, tota 
armenta sequuntur (o jeleniach). 

Armlfer, era, órum, broń noszący, 
zbrojny, wojenny. 
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A miger, Sra, erum, broń noszący, 
uzbrojony; rzecz, giermek (który 
czyjąś broń nosi); a. Joris, orzeł* 
Sergius armiger Catiiinae (uczest¬ 
nik w ziem). 

Armiila, ae, i. naramiennik w kształ¬ 
cie kółek, ozdoba mężczyzn i kobiet. 

Armilustrum, i, n. miejsce w Rzy- 
roie, gdzie Rzymianie raz na rok 
uzbrojeni występowali i czynili 
ofiary. 

Arminius, ii, m. wódz Cherusków. 
Armipóteru, tis, waleczny, wo¬ 
jownik. 

Anniaónus, a, um, szczęk bronią 
wydający. 

Armo, 1. uzbrajać, aliąuem, aliąuem 
in albo contra aliąuem, także in 
aliąuid; opatrzyć w co, elephan- 
tos, nares; fer rum, sagittas reneno 
(zaprawić jadem, trucizną);—prze¬ 
noś. aj wzmocnić, obwarować, mul- 
titudinem anctoritate publica; se 
eloąuentia; se im prudentia alicujus 
(nieprzezorności czyjejś użyć za 
broń przeciw niemu); b) podbech- 
tać, pobudzić, aliąuem in, albo ad- 
versus aliąuem; in aliąuid. 

Armorious, a, um, nad morzem le¬ 
żący, mieszkający, ciritates (pół¬ 
nocne prowincye Gallii). 

Armua, i, m. łopatka u zwierząt, tu¬ 
dzież przód; 2) ramię. 

Amus, i, m. rzeka Etruryi; stąd 
Amiensis, e, przy rzece Arno leżący. 

Aro, 1 orać, arans inrentus est; 
a terram; przysłowie: arare litus 
albo litora, robić co napróźno; 
w ogólności: zajmować się rolnic¬ 
twem, żyć z roli, zbierać, plus quam 
decem medimna ex jugero; quae 
h omiń es arant; — przenoś, renient 
rugae, qnae tibi corpus arent; a. 
aeąuor, marę, aąuas, żeglować. 

Arpi, orum, m. miasto w Apulii; 
stąd Arpinua, a, um, Arpiński, 
i Arpini, Arpinowie. 

Arplnum, i, n. miasto w Lacyum; 
stąd Arpinaa, atis, Arpinacki; 
rzecz. Arpinates, ium, m. Arpinas 
atis, n. posiadłość Cycerona. 

Arqu-, patrz -arc. 
Arrectus, a, um, postawiony pro¬ 

sto, nastorczony, stromy, arrectio- 
ra Alpium. 

ArrSpo, repsi, reptum, 3. przyczol- 
gać się; — przenoś, wkradać się, 
wciskać się, ad amicitiam; animis. 

Arreptus, a, um, imiesl. patrz 
Arripio. 

Arretium, ii, n. miasto w Etruryi; 
stąd Arretinus, a, um, Arretyń- 
ski, i Arretini, órum, m. Ar- 
retyńczycy. 

Arrideo, risi, risum, 2. uśmiechać 
się do kogo, alicui; — przenoś, o 
rzeczach, które zadowolenie spTa- 
wują, są przyjemne, quod miŁi 
arriserat; h) zaśmiać się na co, al¬ 
bo z kim, arrisit juvenis; ridenti- 
bus arridcnt. 2) wyśmiewać, video, 
ąuidarriseris; nam si arriderentur, 

Arrlgo, rexi, rectum, 3. podnosić, 
nastorczyć, arrectae horrore comae 
(najeżone);—przenoś, podnosić, za¬ 
chęcać, pobudzać, wzbudzić, do¬ 
dawać ochoty, aliąuem oratione; 
ad spem erectus; stąd spcs arrec- 
tae; szczególnićj animum alicujus, 
dodać serca, odwagi. 

Arripio, ripui, reptum, 3. porywać, 
chwytać, filiam ejus; aliąuem me¬ 
dium, chwytać kogo w poły; co- 
hortesfprędko do siebie pociągnąć); 
id quod in praesentia yestimento- 
rum fuit; manum alicujus, arma, 
saxum; locum (spiesznie opano¬ 
wać); terram velis (szybko skie¬ 
rować flotę ku-); szczególnićj ude¬ 
rzać po nieprzyjacielsku na kogo, 
albo na co, attakować, aliąuem; 
castra; oskarżać, obwiniać sądo¬ 
wnie, aliąuem. — Przenoś, spiesz¬ 
nie chwytać, facultatem, occasio- 
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nem, prędko objąć, po jąć^ermonem, 
albo gorliwie, z zapałem wziąć 
się do czego, literamm studium, b) 
otrzymać, zjednać sobie, przybrać, 
aainmui, cognomen ex imaginibus; 
takie nieprawnie sobie przywłasz¬ 
czyć, sibi imperiom. 

Arriiio, ónie, i. uśmiechanie się. 
Arródo, rosi, roenm, 3. nadgryźć, 
nadpsuć; — przenoś, rempublicam, 
uszkodzić, uszczuplić. 

Arrógana, tis, dumny, zuchwały, 
zanadto sobie pozwalający. 

Arroganter, 'przy&ł. zuchwale, du¬ 
mnie. 

Arrógantia, ae, i. duma, zuchwal¬ 
stwo; takie: zawziętość, upór, 
“krnąbrność. 

Arróg&tio, ónis, L uroczyste przy¬ 
sposobienie kogo dorosłego za wła¬ 
sne dziecię. 

Arrdgo, 1. sibi aliąuid, sobie cos 
przwlaszczać; przypisywać, alicui 
aliąuid, komu coś przyznawać, na¬ 
dawać; pretium chartis. Szczegół. 
a) pTzyjąć pełnoletniego za dziecię; 
b) przydać, corsu! i dictatorem, de- 
ęus imperiis. 

Ar«, tis, z. sztuka, biegłość, nauka, 
umiejętność, wiadomość, anes in- 
genuae, liberales, optimae, sztuki 
przyzwoite człowiekowi dobrego u- 
rodzeuia^ztuki piękne, wyzwolone; 
w przeciwieństwie do sztuk zosta¬ 
wionych niewolnikom, artes sordi- 
dae; artes urbanae, znajomość pra¬ 
wa i wymowa; ars disserendi, dya- 
loktyka, sztuka rozumowania; ar- 
tem factitare albo eiercere (Zajmo¬ 
wać się). Zbiór zasad, prawideł, 
przepisów, szczególniej odnoszą¬ 
cych się io grammatyki i wymowy, 
ex arte dicere, scribere aliąuid; 
artes oratoria©, rhetorum artes; b) 
sztuka i zręczność w wykonaniu 
czego, opus e$t Tel arte vel dili- 
gentia; arte canere, laborare; prae- 

tiosae artis vasa; medicus ezimia 
artis; c) dzieło sztuki, artium, quas 
Parrhasiuś protulit. 2) we wzglę¬ 
dzie moralnym: a) sposób postę¬ 
powania, zwyczaj, usilność, dążność, 
hac arie; artes bonae malaeąue, 
cnoty i występki; bonae, chwale¬ 
bne usiłowania; malae, złe nałogi. 
b) środek, zręczność, a. nocendi: 
consularesa. plany; magicae, pod¬ 
stępy, fortele, zdrady, malae a.; 
Pelasgae, ars nova. 

Arsaces, is, m. głowa dynasty! Ar- 
Bacydów u Partów; stąd Araaoi- 
des, ae, «*. Arsacyda, w licz. no. 
Arsacidae, aruin, Arsacydowić. ^ 

Arsia, ae, i. rzeka i miasto w Istryi 
2) Arsia silva, wEtruryi. 

Arslnoe, es, i. imię żeńskie: córka 
Ptolomeusza Lagusa; córka Ptolo- 
meusza Auł eta i siostra Kleopatry. 
2) imię miast w Cyrenaice i Cylicyi 

Artabanui, i, f». król Partów z ro¬ 
du Arsacydów. 

Artatui, a, um, ścieśniony, ciasny, 
krótki. 

Artaxata, ae, i. główne miasto V 
Armenii. 

An;axerxe8, is, m. dwaj królowie 
Perscy, jeden A. Macrocbir, dru¬ 
gi Mnemon; stąd duo Artaierzes. 

Arte, przysł. ciasno, ściśle, wązko, 
complecti, continere, illigare, coi- 
locare, stare; spiritus a. meat (krót¬ 
ki, słaby oddech); dorndtare a. 
(mocno);—przenoś, a. tenere (moc¬ 
no obstawać); diligere a. (bardzo). 

Artemiaium, ii, fi. przylądek wy¬ 
spy Eubei. 

Arteria, ae, z. kanał oddechowy; 
żyła pulsowa. 

ArthritiouB, a, um, podagry czny. 
od arthritis, idis, z. podagra. 

Artloulatim, pnysł. wyraźnie, wy¬ 
bitnie, metodycznie. 

Articuluł, i, TH. staw w członkach; 
crura sine articulis; articulorum 
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dolores (ból podagry czny, łamanie 
w stawach); kolanka w źdźble, ga¬ 
łązkach, sarmentorum. 2) w ogóle, 
członek;—przenoś, aj część zdania 
articalis membrisąue distincta o- 
ratio; części mowy, articuli ora- 
tionis. b) punkt czasu, chwila, in 
ipso a. temporis (w stanowczćj 
chwili); ar. rerum mearum. 

Artifex, icis, m. i z. sztukę jaką 
umiejący, biegły w czćm, artifices 
statuarum, takie z in albo ad ali- 
quid,alboz tryb.bezok.; m&nusa. 
biegła, wprawna; stilus a. (sztucz¬ 
ny, mistrzowski). 2) rzecz, mistrz 
wjakićj sztuce, twórca, deus arti- 
fex mundi; sprawca w dobrej lub 
złój myśli, scelus artificis. 

Artifioióto, przysl. sztucznie. 
Artifioiósua, a, um, sztukę zna¬ 
jący; sztucznie, stosownie do za¬ 
sad sztuki wyrobiony, rhetores ar- 
tificiosissimi; opus artificiosum; 
ignis; res. 

Artificium, ii, n. sztuka, tenueet 
leve; opera et artificia, rzemiosła 
i sztuki (o dziełach sztuki); a) spis 
prawideł jakiój sztuki, memoriao 
(sztuka pamiętania); b) zdolność, 
biegłość, wprawa, scientia atque 
artificia gubernatoris; summum a.; 
simulacrum singulari artificio per¬ 
fectum: albo w zlej myśli, pod¬ 
stęp, chytrość, artificio rincere, 
decemere. 

Arto, 1. ścieśniać;— przenoś, ogra¬ 
niczać, tempus; in praemiis, in 
honoribus, oinnia. 

Artólaganuu, i, m. placek. 
Artua, a, um. o; ciasny, wązki, ob¬ 

cisły, gęsty, fauces, aditus, thea- 
truin, silvae, toga, rincula, laquei, 
convivia (kiedy jest za wiele go¬ 
ści); rzecz, artuin, i, n. ciasnota; 
in artum albo artius coire (ście¬ 
śniać się); in artius, in artissimum 
cogi; in arto; b) krótki, mały, mało 

znaczący, tern pora somni; c) głę¬ 
boki, somnus, tenebrae. 2)—prze¬ 
noś. ograniczony, oszczędny, szczu¬ 
pły, commeatus, annona stąd a) 
mały, petitio (z małą nadzieją); 
spem in arto ponere (ograniczyć); 
b) kłopotliwy, niepewny, res; ar- 
tiora fiunt omnia. 

Artus, us,«*. staw, połączenie dwóch 
członków, dolor artuum; członek; 
—przenoś, moc, siła, a. sapienfe. 

Arula, ae, z. ołtarzyk. 
Arundifer, dra, erum, trzcinę no¬ 

szący. 
Arundlneus, a, um, trzciną zarosły. 
Arundo, ini«, ź. trzcina, sitowie; 

piszczałka, flet; wrzeciono w czó¬ 
łenku u tkaczów; pióro do pisa¬ 
nia; strzała; wędka, moderator a- 
ryndinis, (rybak): konik drewnia¬ 
ny; laska na której dzieci jeżdżą, 
equitare in amndine longa 

Aruapex, patrz Haruspei. 
Arvw, arum, i. miasto wHirkauii. 
Arvalia, t, należący do roli upra- 
wnój, fratres, zgromadzenie dwu¬ 
nastu kapłanów w Kzymie, którzy 
corocznie w połowie maja obcho¬ 
dzili uroczyście pola i czynili bo¬ 
gom ofiary dla uproszenia uro¬ 
dzajów. 

Arverni, órum, m. lud w Ak witani i. 
Arwma, ae, i, tłastość, sadło. 2) 
Amra, ae, m. rzymski przydomek. 

Arvua, a, um, na rolę przeznaczo¬ 
ny, ager; stąd rzecz. arTum, i, n. 
połę na zasiew przeznaczone, arvo 
studere, zajmować się uprawą roli; 
w ogólności: pole, kraina, okolica; 
pobrzeże;—przenoś. arva Neptunia* 
morze. 

Arx, arcis, 2. wyniosłość warowna* 
twierdza, zamek, arx Capltolii, 
twierdza; a. Parnassi, szczyt: o 
zamku niebieskim Jowisza: arx 
summa, siderea; o niebie: a. ae- 
thereae, igneac; o świątyniach; 
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saerae: Minerrae; o miastach: be- 
atae (Korynt); septem arces, siedm 
pagórków Rzymu.—Przenoś, aj u- 
cieczka, obrona, schronienie, arx 
omnium gentium, (Rzym); b) głów¬ 
ny, istotny punkt czego, rzecz cel¬ 
niejsza, in arcem causae inradere; 
arcem Stoicorum defendis; eloquen- 
tiae, szczyt wymowy. 

Aa, assis, m. całość, którćj dwuna¬ 
sta część nazywała się uncia, ex 
asse haeres, dziedzic uniwersalny. 
Jako moneta: a) as, pierwiastkowo 
funt miedzi, od roku zaś 479 zni¬ 
żony został i miał wartość tylko 
dwóch uncyi, ad assein redigere, 
przywieść do ubóstwa, b) jako waga 
znaczy funt”libra. 

Aresanena, ae, 2. kraina Armenii 
Aacendo, scendi, scensum, 3. wstę¬ 

pować, włazić, wsiadać, ad murum, 
in navem, in jugam montis, in e- 
quum; montein, ripas, murum, na- 
vein; vallum scalis, ripam equo; 
stąd mons erat ascendendus;—prze¬ 
noś. ad honores, ad gradum ami- 
citiae, in fortunam; eum gradum 
(wznieść się do tego stopnia); super 
aliquem albo aliquid, przewyższyć. 

Asoenaio, ónis, 2. wstąpienie; — 
przenoś, wygórowanie, postęp, 0- 
ratorum. 

Aacensus, us, m. wstępowanie, pod¬ 
chodzenie do góry, facilis; ascen- 
suui dare, praebere, tardare; as- 
cen su aliquem prohihere, scalis as- 
census tentarc; miejsce którędy się 
wchodzi, przystęp, ascensus collis 
(przystęp do); arduus ad nostras 
munitiones asc.; alio ascensu mit- 
tere aliquem;—przenoś, in yirtute 
multi ascensus, stopnie. 

Aaoia, ae, i. topor, siekićra. 
Aacio, sciyi, 4. przyjąć, przybrać, 
socios. 

Aacisco, acivi, aoitum, 3. przy¬ 
zwać, przybrać, przyjąć, exsuli- 

bus omnium cińtatum ascitis; ali- 
quem ad hoc sceleris foedus; ali- 
quem in numcrum cirium; ali- 
quem in societatem sceleris; su- 
peris ascitus (policzony między-); 
z dwoma przyp. 4mi, aliquem du- 
cem, militein, socium ad bellum, 
cirem (jako obywatela).—Przenoś, 
peregrinos ritus; amitti cmtatem 
(prawo obywatelskie), Romanam 
alia ascita (obce przybrawszy); 
amicitia propter utilitates; ascitus, 
przybrany, obcy, nienaturalny, 
lepor. b) przyjąć, leges aliquid 
incognitum, potwierdzić, przystać 
na co, zezwolić, przypisać; aibi 
aliquid, sibi sapientiam, takie bez 
sibi, imperium. 

Aaclepiadea, ae, m. lekarz z Prusy 
w Bitymi. 2) imię poety. 3) filozof 
Eretryjski z Fliuntu. 

Aacra, ae, z. miasteczko wBoecyi 
przy Helikonie; stąd Ascraeus, a, 
um, Askrejski, poeta A. albo sn- 
mo Ascraeus, Hezyod; Ascraeum 
carmen, poemat Hezyoda. 

Aacribo, scripsi, scriptum, 3. przy¬ 
dać, przypisać, nomen emptioni, 
aliquid in legem, in legibus; ali- 
cui salutem piurimam (kogo ser¬ 
decznie pozdrowić); causam metus; 
diem in literis.— Przenoś, przypi¬ 
sać* przyznać, alicui incommodum; 
sibi tituium regis; 2) przyjąć w po¬ 
czet, wpisać do liczby, aliquem 
ciritati albo in ciritatem; colonos 
Yenusiam, alios legatos; ordinibus 
deorum, policzyć do rzędu bogów; 
Scythas Asiae; aliquem ad albo in 
nuinerum; aliquem ad amicitiam 
tertium, przybrać. 

Aacripticiua, a, um, przypisany, 
zaliczony, dodany, civis. 

Ascriptio, ónia, 2. przypisek. 
Asoriptor, orla, «*. który co po¬ 
piera, przystaje na co, i na dowód 
imię swoje podpisuje. 
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Aaohftun i, główne miasto w Pi- 
centun; stąd Aacul&nua, a, um, 
Askulański, i Asculani, oram, ». 
Askułańczycy. 2) miasto w Apulii, 

Aadrubal, patrz HasdrubaJ. 
Asella, ae, i. mała oślica. 
Asellue, i, m. zdrobn. osiełek. Uży¬ 
wa się także w znacz, m&łćj war¬ 
tości =vilis asinus. 2) przezwisko 
Rzymskie. 

Aaia, ae, i. Azya, jedna z trzech 
części starego świata, ex Asia in 
Europam eiercitu trajecto; ^/kró¬ 
lestwo Perskie: Europaeąue suc- 
cubait Asia. c) Azya Mniejsza, 
Asia, quae cis Taurum montem est. 
4/państwo Pergameńslde, takie Tro- 
ada. e)nakonioc Rzymska prowin- 
cya Azyatycka, t.j. państwo Per- 
gameńskie z krainami Frygią,My- 
zyą, Karyą i Lidyą. Stąd a) Aaia- 
senea, is, m. przydomek L. Kor¬ 
neliusza Scypiona. b) Asiami*, ą, 
nm, Azyatycki, i Aaiani, 6rum, 
m. właściwie mieszkańcy prowin- 
cyi Azyi, oprócz tego główni dzier¬ 
żawcy dochodów Azyi, także mów¬ 
cy odznaczający się azyatycką na- 
dętością,szumnością(Asiaticum ora- 
tionis genus); Asiane loqni, szum¬ 
nie mówić, c) Afliatlcua, a, um, 
Azyatycki iAsiaticus, i, m. przy¬ 
domek L. Korneliusza Scypiona. d) 
Aaia, idis, ż.~Asia. e) Asius, a, 
nm, Azyjski, Azyatycki, palus i 
prata (bagnista okolica przy rzece 
Caystros w Jonii); A Asia nimfa. 

AMlus, i, m. giez. 
Amna, ae, z. oślica, ó) Asina, ae, 
i. rzymskie przezwisko. 

Amn&rlua, a, am,iAainlnua, a, um, 
ośli, tyczący się osła. 

Asia, Asius, patrz Asia. 
Asópus, i, m. rzeka wBeocyi; 2) 
bożek rzeczny syn Oceana i Irty- 
dy; stąd c) Asoplades, ae, m. po¬ 
tomek Azopa, Eakus, wnuk Azopa. 

Aaopis *dia, z. Azopida (córka 
Azopa, jak Egina Ewadne) 3) rze¬ 
ka we Ftyotydzie. 

Asótus i, m. marno trawnik, roz¬ 
rzutni k. 

Asparagium, ii, n. miejsce w Illiryi. 
Aspavia, ae, i. miasto w Hiszpanii 
Betyckiej. 

AspeotabUifl, e, widomy, widzialny; 
godzien widzenia. 

Aapecto, 1. patrzóć, poglądać, ali¬ 
tem, alicjuid; pod względem o- 
kolicy: collis arcem aspectat (le¬ 
ży naprzeciw);—przenoś, uważać, 
do czego się stosować, jussa. 

Aspectus, us, w. wejrzenie, rzut 
oka, uno aspectu; b) wzrok, wi¬ 
dzenie, amittere aspeetnm; cadere 
snb aspectum; renire sub asp. c) 
zakres widzenia, widok, aspectum 
definire; a. urbis; d) pokazanie 
się, zjawienie się, postać, a. bel- 
luae, regis; aspectum sustinere.* 

Aspello, 1. odganiać, odpędzać. 
Aapendos, i, z. miasto wPamfilii; 

stąd Aspcndinus, a, um, Aspen- 
dyjski, z Aspendu pochodzący, i 
Aspendii, orum, m. Aspendyjczycy. 

Aaper, óra, erum, chropowaty, 
szorstki, nierówny, loca, mons, jn- 
gnm, silva, ripa; marę a. (burzli¬ 
we, gwałtowne); pocula aspera 
signis (ryte, rznięte); numus a 
(z niewytartym stęplem); in aspero 
accipere (w ważnej monecie); rzecz. 
aspera saxorum; aspera maris; as- 
perrimo hiemis. 2) w odniesieniu 
do smaku i zapachu: a) ostry, 
cierpki, przykry, szczypiący/ sa- 
por ; dulce amarum, lene asperum; 
b) do słuchu: dziki, surowy, przy¬ 
kry, vox; stąd o mowie: niegład- 
ka, nieokrzesana, oratio;—przenoś, 
ostry, uszczypliwy, nieprzyjemny, 
verba, vox, facetiae. 3) — przenoś, 
o) o ludziach, ich charakterze i 
usposobieniu urny sio wćm: surowy. 
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dziki, przykry, monitoribns asper, 
Lucilius as. (uszczypliwy); ze 
względu na sposób widzenia rze¬ 
czy, zajęcie: okrutny, dziki, groź¬ 
ny, gens bellis aspera; asperrima 
studiis bclłi; b) o zwierzętach: dzi¬ 
ki, okrutny, lupus; c) o okolicz¬ 
nościach , mianowicie o wojnie, 
walce: przykry, trudny, zły, hel¬ 
ium, pugna, oppugnatio; tempora, 
res; rzecz, aspera, oram, n. prze¬ 
ciwności. d) o sądach i prawach; 
surowy, ostry, sententia, censura, 
lex* II) Asper, eri, m. Ezymskie 
przezwisko. 

Aap&re, jprzysl. niegladko, chro¬ 
powato; — przenoś, dumnie, zu¬ 
chwale, ad populum loqui; trac- 
tare aliquem; surowo, ostro, fa- 
cere, agere; ostro, cierpko, przy¬ 
kro, scribere de aliquo, albo in 
aliquem. 

Asporgo, spersi, spersum. 3. skra¬ 
plać, zrosić, guttam hulho, pigmen- 
ta in tabula; aliquem albo aliquid 
aliąua re, aram, mensam sanguine; 
— przenoś, labeculam alicui (oczer¬ 
nić); splendorem vitae maculis 
(splamić); aspergi infamia (być 
okrytym niesławą). 2) posypać, 
gl&ndem bubus; flores; alicui sex- 
tul&m as. (zapisać);— przenoś, sa- 
les orationi (uprzyjemnić mowę); 
mołestiam alicui (sprawić); salem AapŁaltites laous albo samo As- 
camibus, oliram sale (posolić); ca- phaltites, ae, m. jezioro Asfaltskie 
nis aspergitur aetas (siwieje); men- albo morze Martwe w Palestynie, 
daciunculis aliquid, pododawać Aapicio, spexi, spectum, 3. patrzćć, 
kłamstwa. poglądać, wyglądać, zaglądać, spoi- 

Aspergo, inia, z. skrapianie; as- tzćć, aliąuem albo aliquid; ubi 
pergo caedis, poszlaka zabójstwa ille saepius appellatus aspexit ac 

c) co do slachu:dzikość, przeraź- 
liwość, soni;d) o mowie: cierpkość 
zełżywość, uszczypliwość, nie¬ 
przyjemność, a. contentionis; j»- 
dicialis rerborum: e) o ludziach, ich 
usposobieniu: surowość, hardoćć, 
dzikość, naturae; alicujus; f) o 
wojnie: dzikość, srogość, okrucień¬ 
stwo; g) o nieprzyjaznych okolicz¬ 
nościach, dolegliwościach, niedoli; 
in ea tanta asperitate; in his as- 
peritatibus rerum. K), o środkach: 
surowość, remedii. 

Aipematio, ónis, i. wzgarda, nie¬ 
chęć, odraza, wstręt. 

Aspetnor, 1. wzgardliwie odrzucać, 
pogardzać, lekceważyć, aliąuem; 
munus, conditionem, imperium no- 
yum, proditionem; odwracać, od¬ 
pędzać, furorem et crudelitatem 
ab oris; z tryb. bezok. odmawiać, 
nieprzyzwalać; także w znacz. bier. 
pauper aspematur; ab omnibus as- 
pernąri- 

Ajrpero, 1. chropowatćm co uczy¬ 
nić, chropowatości nabawić, tabu- 
lam lapidibus aut ferro: a. un- 
das (wzburzyć); pugionem, sagit- 
tas (zaostrzyć);—przenoś, pobudzić, 
rozjątrzyć, in saeyitiam; iram; po¬ 
większyć crimina. 

Aspersio dnia, z. skrapianie, a- 
quse; potrząsanie. 

tkrew). 
Asperitas, atis, ź. chropowatość, 
niegladkość, szorstkość; przykrość, 
locorum, saxorum, riarum; a. fri- 
gorum, mocne zimno, b) w odnie¬ 
sieniu do smaku: cierpkość^ 
piący albo słony smak. 

Testitit; rectum a.; intro as. Stąd 
w pewnym zamiarze na coś spo¬ 
glądać, przypatrywać się czemu, 
patrzćć za czem, oglądać, situm 
omnem regionis; currum; non as- 
picies, ubi — ; Bceotiam aspicere 
inssi; patrzćć na kogo z uszano- 
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waniem, więcćj cenić, poważać, 
eum magis milites aspiciebant; 
genus; znieść czyje wejrzenie, ali- 
quem in acie.—Przenoś, pod wzglę¬ 
dem położenia okolicy: Tineas 
(leży naprzeciw); zwracać na co 
uwagę, rozważać, badać, aliąuid, 
albo znast. zdaniem zależnćm, al¬ 
bo samo asp.: mieć wzgląd na co, 
ściśle wejrzćć, aspice nos; sl ge¬ 
nua aspicitur. 2) spostrzedz, ujrzćć, 
aliąuem albo aliquid. 

Aspiratio, onia, z. powiewanie, ae- 
rls; wyziew, wypuszczanie pary, 
terrarum. 2) przy dech przy wy¬ 
mówieniu głoski, wyraz gramma- 
tyczny. 

Aspiro, 1. oddychać, wiać, puchać, 
pulmones aspirantes; aurae aspi¬ 
rant in noctem; tibia aspirał choro 
(towarzyszy); woń wydawać, wy¬ 
ziewać, amaracus aspirat; — prze¬ 
noś, być przychylnym, pomagać, 
wspierać, aspirante fortuna; alicui 
albo alicui rei. b) starać się aby 
eię dostać gdzie, kusić się o co, 
in curiam; ad pecuniam alicujus; 
equis Achiliis; — przenoś, bel lici 
laude ad aliąuem; ad spem con- 
sulatus in partem rerocandam. 2) 
przywiewać, ventos alicui;—prze¬ 
noś. natchnąć, wlać, dmnurn amo- 
rezn dictis: tantum ingenii alicui; 
3) wydać przydech w wymówieniu 
głoski, consonantibus, albo samo 
aspirare. 

Aspis, i dis, ś. żmija, aspidem ad- 
movere ad corpus albo sibi ad- 
mittere. 

Aapisj idia, i. patrz Clupea. 2) is, 
w. władca Kataonii w Azyi mniej- 
szćj około t. 374. 

Asport&tio, ónl», ż. od wóz, prze¬ 
wożenie. 

Asporto, 1. odwieźć, przewieźć, 
unosić, porywać; aliquid secum 
(zabrać z sobą); sua omnia Troe- 

zena; literas ex Sicilia; s.mu- 
lacrum. 

Aapretum, i, fi. chropowacizna, miej¬ 
sce nierówne, kamieniste, zarosłe. 

Aasaracus, i, m. syn Trosa, dziad 
Anchizesa, brat Ganimedesai Husa 

Assecla i assĆcula, se, m. towj^ 
rzysz, należący dc orszaku, prae- 
toris; w znaczeniu wzgardliwem: 
nadskakujący, pasożyt, darmojad. 

Asseetatio, dnia, i. ze czcią połą¬ 
czone towarzyszenie komu. 
▲sseotator, óris, m. towarzyszący 

komu, idący za kim; stronnik, 
zwolennik jakićj nauki: takie w zna¬ 
czeniu wzgardliwym: darmojad. 

Assector, 1. towarzyszyć komu, być 
w czyim orszaku. 

Assensio, onis, i. przyzwolenie, 
zgodzenie się na co. 

Assensor, óris, m. przyzwalający 
na co, potakujący. 

Assensus, us,m. przyzwolenie, zgo¬ 
dzenie się; — przenoś, odbicie się 
głosu, echo, voxassensu nemorum 
remugit; zgodność dźwięków, odbi¬ 
cie się głosu, coraua conspirant as- 
eensu rauco. 

Aaaentatio, ónis, i. potakiwanie, 
pochlebstwo; stąd zdrob. asaenti- 
tiuncula, ©, i. przymilanie się, 
pochlebstwo. [się, pochlebca. 

Assentator, óris, m. przy mijający 
Asaent&tórie, przytb s pizymile- 
niem, pochlebnie. 

Assentio, sensi, sensom, 4. przy¬ 
zwalać, przytakiwać, mitu; alicui; 
z nast. ut; assentiendum est tempo- 
ribus (należy się stosować do oko¬ 
liczności); Bibuło assensum est 
(zgodzono się); często jako czyn 
bier. assentior, z 4. przyp. rzeczy: 
cetera assentior Crasso. 

Assentor, 1. potakiwaniem pochle¬ 
biać, a. nihil (pod żadnym wzglc* 
dem); —przenoś. Bajae nobla assen- 
tan tur (stosują się do naszego źy- 
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czenia przez swoją moc uzdra¬ 
wiającą). 

Aiflequor» ąuutus albo cutus, 3. 
dociągnąć, doścignąć, dogonić, a- 
liąuem, agmen, vehiculum:—prze¬ 
noś. a) dostąpić, otrzymać, osią¬ 
gnąć, Ti, fraude aliąuid, gradum 
honoris, magistratum; plus; illud 
z ut albo ne. fi) wyrównać komu 
w czćm, aliąuem; merita alicujus, 
prudentiain, ingenium. c) poznać, 
zrozumieć, pojąć, animo aliąuid, 
cogitationem alicujus; conjectura 
aliąuid as. odgadnąć. 

Asser, eris, m. pal, belka, slup. 
Assero, Bevi, Bitum, 3. siać, sadzić 
przy czćm. 

Assero, serui, sertum, 3. przymo¬ 
cować, przyłożyć. a) aliąuem inser- 
Titutem, brać jako swoją własność, 
przez przyłożenie ręki, uznać za 
niewolnika; w ogóle: przywłaszczyć, 
przyswoić, sibi patrem Jorem, om- 
nia sibi; libertatem sibi seąuam, 
aliąuem coelo (przyznać komu nie¬ 
bo), w ogóle zapewnić, twierdzić, 
fi) aliąuem in libertatem, albo in 
ingenuitatem, albo samo asserere 
aliquem, kogo przez przyłożenie 
ręki wolnym ogłosić; asserui me 
(wyswobodziłem się z niewoli); 
fltąd se ab aliqua re, uwolnić się 
od czego, zabezpieczyć się; liber¬ 
tatem a. dignitatem a. (bronić). 

AsBertor, óris, m. dowodzący praw¬ 
nie wolności czyjej lub niewoli; 
w ogóle: zbawca, oswobodziciel, 
obrońca, dignitatis; a- Hispaniso 
contra Komanos. 

Asserrio, 4. usługi swoje komu 
ofiarować. 

Asserro, 1. strzedz, pilnować, za¬ 
chować, aliąuem albo aliąuid; sin- 
guli singulos asservandos sibi de- 
sumunt: aliąuem liberis custódiis. 

Asaessio, óniB, r. siedzenie przy 
kim. pomoc w sądzie. 

Assesaor, óris, «*. siedzący przy 
kim, pomocnik urzędowy. 

Asseveranter, jprzysl. upewniając, 
twierdząc. 

Asseveratio, Ónls, i. poważne twier¬ 
dzenie, utrzymywanie czego, uro¬ 
czyste zapewnienie. 

Asseviro, 1. nroczyście twierdzić, 
zapewniać, aliąuid, albo z 4 przyp. 
i tryb. bezok. także de aliąua re; 
as. graritatem (przybierać postać). 

Asaideo, sedi, sessum, 2. przy kim. 
albo przy czćm siedzićć, alicul; 
parcus assidet insano (jest bardzo 
podobny); a. in carcere (przy 
więźniach) valetudini (ratować cho- 
rego) judiciis; gubemaculis (trzy¬ 
mać ster rządu); łiteris (oddawać 
eię naukom); assidet Jovi (illama- 
jeśtas, jest przy Jow.) fi) na jakićm 
miejscu się zatrzymać, urbis rai- 
nis; często się używa o obleganiu 
miast, zamków: assederint prope 
moenia Eomsc; moenibus assidet ho- 
stis; inuros; arces; urbs assidetur. 

Assido, sedi, sessum, 3. usiąść, in 
bibliotheca; super aspidem; dex- 
tera Adherbalem assedit (zprawćj 
strony); simul assidamus; nulla 
apum assidit in loco inąuinato. 

Assidue, przysł. ustawicznie, ciągło. 
Assiduitas, atis, z. ciągła obecność, 

trzymanie się czyjego towarzystwa, 
wytrwałość, assiduitatem alicui 
prsebere; assiduitate aliąuid con- 
seąui, perficere; as. inedici; trwa¬ 
łość albo częste powtarzanie rze¬ 
czy, pilność, bellorum, molestiarum, 
epistólarum, cxcrcitationis. 

Assiduus, a,um, o ozdobach: usta¬ 
wiczny, ciągle obecny, audiviRo- 
mae esse hominem et fuisse assi- 
duum; wytrwały, pilny, agricola, 
accusator, hostis; o rzeczach: cią¬ 
gły, ustawiczny, nieprzerwany, im- 
bres, lacrimae, sediticnes, bella, ob- 
testationes;consuctudo, labor, opera. 
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Aaalgnatio, óni% i. naznaczenie, 
przeznaczenie koma czego, agrorum; 
stąd Sullanae assignationes (podział 
gruntów). 

Aasigno, 1. wyznaczać, agros, ju- 
menta, prdinem alicui; szczegól¬ 
niej w pewnym celu kogoś albo 
coś oddać, poruczyć, aliquem cu- 
stodibus: quibus deportand* Ro- 
mam Juno assignata eraf; —prze¬ 
noś, przysądzić, przyznać, alicui 
gloriam; culpam fortun®; culp® 
alicujus, quod —; aliquem fam® 
(publicznie objawić). 2) zapieczę¬ 
tować. 

Aasilio, altui, sultum, 4. przysko- 
czyć, wskakiwać, moenibus; pod¬ 
mywać, aqua assiliens; —przenoś, 
nagle przechodzić w mowie do in¬ 
nego przedmiotu, non assiliendum 
est statim ad illud genus. 

Asaimilis, e, podobny, zgodny, 
z przyp. 2 albo 3. 

Assimul&tio, dnia, z. zbliżenie się 
mówcy w objawieniu uczuć do wi¬ 
doku słuchaczów. 

Aaamiulo (assimilo), 1. podobnie 
przedstawiać,naśladować,liter® om- 
nes assimulat®: udawać, postać 
czyją brać na siebie, anum; se 
amicum ; assimulatus, zmyślony, 
virtus; alia rera, alia assimulata; 
porównywać, za podobne uważać, 
porównawczo oznaczyć, naturam; 
grandia parvis. 

Aaaio, patrz Aiis. 
Aasiato, stiti, 3. wystąpić, dać się 

widzieć, ad fores; in conspectu 
patris; antę aras; propter aąuilam, 
eitra regiam, inter ceteros: tribu- 
nalibus;—przenoś, pomagać, wspie¬ 
rać, mianowicie w sądzie, alicui. 
2) stać, assiste iliico; complet que- 
relis nemus assistens; talus rectus 
sssistit; solito assistentes ordine, 
lecto; divinis. 

Aaaof 1. piec, przypiekać. 

Aasdleo, 2. zwyknąć, ut assolet, 
jak bywa, jak jest zwyczaj: reri- 
tas assolet signa pnebere sui. 

AaaÓno, 1. przyśpiewywać komu, 
odzywać się jak echo, plangenti- 
bus assonat Echo. 

Assuefacio, fSoi, factum, 3. przy¬ 
zwyczajać do czego, ad supplicia 
patrum plebem; aliquem genere 
pugnae: nullo officio aut discipli- 
na assuefacti; aliquem operi: ztr. 
bezok. superari assuefacti; equos 
eodem yestigio remanere; parere 

Assueaoo, auevi, auStum, 3. przy¬ 
zwyczajać, pluribus mentem; ali- 
quem in hoc unum sendiutis ge¬ 
nus : pospolicie znaczy: 2) przyzwy¬ 
czajać się do czego, nawyknąć, ad 
homines; in hoc; genere pugn®, 
sermoni; juzta inyiaac devia; z tr. 
bezok.: fremitum voce yincere as- 
suetus, przyzwyczajony;ad aliquid; 
in omnia jura: la borę assidoo et 
ąuotidiano; humori ac frigori; tak¬ 
że z 2 przyp. Galiici tumultus; z tr. 
bezok. rapto vivere, comitari ali- 
qucm, adire regem, także z 4 przyp. 
i tr. bezok.: sc nomen ipsum co- 
lere; assuetus jako przym. zwy¬ 
czajny, purtnla; tepor; assueti re- 
gis cultores; longius assueto (nad¬ 
zwyczaj); motus corporum, dbus. 

AssuStddo, inis, i. nawyknienie, 
przyzwyczajenie, mali (do-); alicu¬ 
jus, obcowanie. 

Aaauótua, a, um, patrz assuesco. 
Assultua, us, m napad, najazd, 
impet 

Assum, affui, adesse, być obecnym; 
qui aderant (obecni); coTam a. (q- 
sobiście); a. ad port&m, in senatu; 
funeri, pugn®, omnibus periculis; 
o rzeczach: być, morbi, aderant; 
dona adsunt; adesse (frumentum) 
dicere, (mówili, że—);usus adest, 
(potrzeba): auctoritas alicui adest 
(towarzyszy); wodniesieniu do czasu: 
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być blizkim, zbliżać się, nadcho¬ 
dzić, aderat judicio dies; adest 
certamen; finis vitae; discrimen 
rerum;—przen. adesse animo, uwa¬ 
żać, także: być odważnym, mićć 
przytomność umysłu. 2) być obe¬ 
cnym w pewnym celu, np. przy 
układzie jako świadek, stąd scri- 
bendo a. ć) dopomódz, służyć, bro¬ 
nić, zasłaniać, ratować, alicui; ali- 
cui in consilio; rebus alicujus; in 
magnis rebus; alicui contra ali- 
quem, (jako obrońca w sądzie); 
szczególnićj o bóstwach jako ży¬ 
czenie: assis, adcste, it. p. c) wy¬ 
stąpić w duchu nieprzyjaznym, a. 
infensum, infestum; a. adrersus ali- 
quem (naleźććdo przeciwnego stron¬ 
nictwa). 3) pokazać się, przybyć, 
a. ad imperandum; huc adesse; hi 
ex Africa affuturi ridentur; z 3. 
przyp. aetheriis sedibus; samo a. 
przybyć, nadciągnąć; a.ad judicium, 
pokazać się. 
Issumo, sumpsi, sumptum, 3. brać, 
przybierać, przyjmować, otrzymać, 
sibi aliquid; sacra Cereris de Grae- 
Cia; alimenta a rentis; aliąuem du- 
cem; aliąuam uxor«m; aliąuem si¬ 
bi filium, albo in familiam no- 
menque (przysposobić). — Przenoś, 
użyć, użytek z czego robić, omnis 
Yoiuptas assumenda est; artes prop- 
ter se assumendas; b) sibi, coś so¬ 
bie przybrać, przyswoić, przypi¬ 
sać, si id mihi assumo; nihil ex 
fastu regis; sibi licentiam; nomen 
regis. 2) przybrać, wziąć z sobą, 
na swoją stronę przeciągnąć, legio- 
nes, milites, octo jurenes;—przenoś, 
assumere aliquantum jam etiam 
noctis; si quis in aliqua arte ex- 
cellens aliam quoque artem sibi 
assumpserit; w logice: do wniosku 
dodać wlanie mniejsze; a w gram- 
matyce: assumpta rerba, są przy¬ 
miotniki, albo wyrażenia przenośne. 

Asaumptio, 6nia, £., przybrania, 
przyjęcie; w logice: zdanie mniej¬ 
sze. 

Assumptlwus, a, urn, przybierają¬ 
cy, causa, sprawa, którćj ważność 
wspiera się na dowodach branych 
skąd inąd. 

Asbuo, buI, Batom, 3, przyszywać, 
łatać. 

ABsurgo, surreii, surrectum, 3, 
wstać, powstać, podnieść się, e 
morbo; zamierzyć się, zapędzić eię 
do bicia, zamach czynić (in cli- 
peum i deitra as); podnieść się 
dla okazania czci, uszanowania, 
viro chorus assurrexerit; stąd poet 
Yinis (zrobić pierwszeństwo); o 
miejscowości: wznosić się, Delos 
assurgit; coUes; o roślinach: segcs, 
arbor, o budowlach: turres; o gwia¬ 
zdach: Orion; o śniegu: scptem 
assurgit in ulnas;— przenoś, assnr- 
gunt irae (gniew się sroży, zapa¬ 
la); a. ąnerelis (rozwodzić się z ża¬ 
lami); o poet. i krasom, wznio¬ 
słości: raro assurgit Hesiodus. 

Assus, a, um, suchy, sol (słońce, 
na które się wystawiano bez po- 
przednićj kąpieli lub namaszcza¬ 
nia); stąd assa, orum, n. łaźnia pa¬ 
rowa, sucha wanna; duszony, sma* 
żony, pieczony, Yitulinum assum, 
bubulum; stąd, assa, orum, pie¬ 
czone, smażone. 

Assyria, ae, ż. kraina wAzyijstąd 
Assyrius, a, um, Assyryjski; As- 
syrii, orum, m. Assyryjczycy; u 
poetów Assyrius używa się za me- 
dyjski, fenicki, palestyński, fry- 
gijski, indyjski. 

Ast, używańsze u poetów zamiast 
at, lecz, jednak. 

ABta, ae, i. miasto w Hiszpanii 
betyckićj; stąd Astensis, e, Asteń- 
ski. 

Astaoidee, ae, m. syn Astaka: Me- 
lanippus. 
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Aatapa, ae, i. miasto w Hiszpanii 
betyckićj. 

Aster te, es, z. Fenieka i Syryjska 
bogini. 

AstÓria, &e, albo -e* es, 2. córka 
Coeusa i Fe by. 2) imię żeńskie. 

Ab terno* 3. kłaść, rozciągać co 
przed kim, zaścielać; bier. leżeć 
rozciągnionym. 

Aatipulator, oria, i*. ten, który 
przy uroczystym układzie bywał 
powołany, aby później jako świa¬ 
dek mógł wystąpić; taki, który na 
czyje zdanie przyzwala. 

Aotlpulor, 1, zgadzać się z kim, 
pomagać, aiicni. 

Astituo, etitui, stitutum, 3, przy 
stawić, ad lecturn. 

Asto, stiti, 1, stać przy czem albo 
r/y kim, utroque latere astanti- 
us; astante ipso; proxime; ad adi- 

tam; aute portam; supra caput in 
conspectu; mensae; 2) jeżyć się, 
squamae astantes. 

Aetraea, ac, r., bogini sprawiedli¬ 
wości. 

Astracus, i, n. Tytan, ojciec wia¬ 
trów, których ztąd nazywano fra- 
tres Astraei. 

AstrÓpo, Btrepui, Btrepitum, 3, 
krzycząc pochwalać, objawiać za¬ 
dowolenie. 2) w znacz, przechod. 
przyjmować co z okrzykiem zado¬ 
wolenia, a. aliąuid: takie: zagłu¬ 
szać, aures precibus. 

Astricte, przyst. dosadnie, dobitnie, 
krótko. 

Astriotus, a, um, ścieśniony, ciasny; 
limen; aqna as. gclu (zamarzła); 
non a. soccus (nie dobrze leżący, 
mówi się o niedbałym sposobie 
pisania); mos ast skąpy, ograni¬ 
czony (sposób życia); eloqueutia, 
zwięzła, krótka; numeris astrictior 
(poeta). 

Astringo, strinxi, strictum, 3 mo¬ 
cno wiązać, ściągać, yinculum, jse- 

riem Tincnlomm pedes astńcti 
crepidis; alvum (zatkać, zatwar- 
dzać); corpus (zaziębić); imbrem, 
niyes, humum gelu (zamrozić); — 
przenoś, skrócić, argumenta. 2) 
mocno przywiązać, aliqaem ad star 
tuam; ad columnam; spoić, opus bi¬ 
tami ne; —przenoś. wzmocnić, fldem, 
servitutem; związać, zobowiązać, 
aliquem conditionibus; lege; reli- 
gione deum astringi; sacris; stać 
się winnym, se scelere a. 

Astrologia, ae, i. nauka gwiaz- 
darska. 

AstróloguB, i, m. zajmujący się 
wyrachowaniem obrotu ciał nie¬ 
bieskich (astronom), i sądzący 
z gwiazd o rzeczach ziemskich 
(astrolog). 

Astrom, i, ». gwiazda, gwiazdo¬ 
zbiór,—przenoś, tollere in astra, 
albo ad a. albo educereina. wy¬ 
nosić pod niebiosa, uwielbiać, wy¬ 
wyższać pochwałami; sic itur ad 
astra (tak się dostępuje nieśmier- 
telnćj chwały) ; ex astris decidere 
(znaczenie i sławę utracić). 

Aatruo, struxi, stractum, 3. przy¬ 
budować, dodać w budowie, gra- 
dus;—przenoś, dodać, powiększyć; 
vix quidquam gloriae ejus; aiicni 
landem; ad necem utriusque pa- 
rentis caedem fratris" victorias; for- 
mae animum (ożywić); doliczyć, ali- 
quem priorum aetati. 2) zaopatrzyć 
w co, nakryć, coutignationem la- 
terculo; — przenoś, obarczyć, ali- 
quem falsis criminibus. 

Astu albo asty, n. miasto, miano¬ 
wicie Ateny; astu yenire, accedere. 

Aatupeo, stupui, 2. zdumiewać się, 
dmtiis. 

Astura, e, i. rzeka w Lacyum i mia¬ 
sto tegoż nazwiska. 2) rzeka w Hisz¬ 
panii tarrakoneńskićj. 

Aatur, is, m. Asturyjczyk, albo 
przym. Asturyjski, w liczbie mu. 
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Asturcs, um, m. Asturyjczycy, mie¬ 
szkańcy kraju zwanego Asturia, ae 
i. w Hiszpanii; stąd a) Asturicus, 
a, um, asturyjski i Asturicus, i, 
m. jako przydomek, fl) Asturco, 
ćma, m. koń asturyjski. 

Aatua, us, m. chytrość, przebie¬ 
głość, kłamstwo, podstęp wojenny. 

Aatute, przyślą chytro, podstępnie. 
Aatutia, ae, z. chytrość, podstęp. 
Aatfrtus, a, urn, przebiegły, obro¬ 
tny, chytry. 

Asty, n. patrz Astu. 
Astyanax, actis, m. syn Hektora 
i Andromachy. 2) aktor tragiczny 

Astypalaea, ae,f. jedra z wysp Spo- 
radyjskich z miastem tegoż imie¬ 
nia; stąd a) Asty pal aeenses, ium, 
m. Astypaleńczycy. b) Astypale- 
ius, a, urn, Astypaleński. 

Asylum, i, n. miejsce ucieczki, 
schronienia dla winowajców, gdzie 
nie mogli być chwytani. 

At, dawne; ast, spój. lecz, ale, przy¬ 
najmniej, łączy odmienne albo prze¬ 
ciwne myśli, używa się przy przej¬ 
ściu do innego przedmiotu, przy 
zarzutach, zbijaniu, nadmienianiu, 
prośbach, życzeniach, groźbach, 
z poprzedzającćm si, etsi: si te 
nul la imago movct, at ramum hunc 
agnoscas (przynajmniej uznaj); si¬ 
at certe (saltem); etsi- at tamen; 
w wykrzyknieniu: ach! bodaj! At 
tibi di persolvant grates dignas. 
Yirg. Aen. II. 535. 

Atabulue, i, m. wiatr suchy, wła¬ 
ściwy Apulii. 

Atalanta,, ae, i. sławna Iowczyni, 
matka Partcnopea (Atalantiades); 
stąd Atalantaeus, albo -eus, a, um, 
atalantcjski. 

Atalanta, ae, i. wyspa przy Eubei. 
Atavus, i, wt prapradziad, w licz. 

mn. przodkowie. [betyckiej. 
Ategua, ae ż. miasto w Hiszpanii 
Atella, ae, 4. miasto w Kampanii; 

stąd Atellanus, a, um, atellański; 
fabuła A. albo samo Atellana, ro¬ 
dzaj dramatu treści żartobliwej, 
w którym szlachetniejsza nawet 
młodzież rzymska występowała; 
rzeezoic. Atellanus, i, m. aktor sztu¬ 
ki Atellana zwanej, i A tell ani, 
orom, m. mieszkańcy Atclli b) 
Atellanicus, i Atellanius,a, um, 
do Atcllańskich widowisk należą¬ 
cy, atellański. 

Ator, atra, atrum, czarny, ciemny, 
color, nemus; odor (wielki dym, 
para), marę (burzliwe), filius (mu¬ 
rzyn); iictores (czarno ubrani); — 
przenoś, ciemny, smutny, stra¬ 
szny , nieszczęśliwy, cupressns, 
Styx, serpens; dies, mors, cura, 
timor i t* p., nieżyczliwy, zjadli¬ 
wy, złośliwy, versus; atro dente 
petere alinuem; ciemny, trudny do 
zrozumienia, Lycophron. 

Aternum, i, n. miasto przy rzece 
Atcrnus w Samnium. 

Athamanes,, um, m. Atamanowie 
mieszkańcy Atamanii krainy w E- 
pirze. Stąd Athamanis, Idis, i. 
Atamanka. 

Athamas, antis, m. syn Eola, oj¬ 
ciec Fryksusa, Helli, Melicerta i 
Learcha. Stąd a) Athamanteus, a, 
um, atamantejski. b) Athamantia- 
des, ae, w, potomek Atamasa = 
Palemon. c) Athamantis, idis, z., 
córka AtamasarrHelle. 

Athanagia, ae, Z. miejsce IIerge- 
tów w Hiszpanii tarrakoneńśkiej. 

Atbenae, arum, główne miasto 
Attyki; stąd Atheniensis, e, ateń¬ 
ski, i rzeczow. Ateńczyk. 

Ath.enaeum, i, n. świątynia Mi¬ 
ii er wy w Atenach; b) szkoła 
w Bzymie, założona przez cesarza 
Hadryana. c) zamek w Atamanii. 

Atkenio, onis, m. dowódzca nie¬ 
wolników w drugićm Sycylijskićm 
powstaniu. g* 
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AthSnoddrua, i, m. stoicki filozof 
z Tarsos, uczeń Pozydoniusza. 

Atheofl, i, ?»., bezbożnik, ateusz. 
Athests, is, m. Adiga. 
AthJeta, ae, m. zapaśnik, szermierz; 

stąd athleticus, a, um, szermierski. 
Athos, albo Atho, m. góra w Ma¬ 

cedonii. 

Atil- patrz Attil- 
Atina, ae, i. miasto w Lacyum; 

stąd Atinas, atis, m. atynacki, in 
Atinati (agro) w Atynackiem; Ati- 
nates, nm, m. Atynaci. 

Atinius, patrz Ajtmius. 
Atintania, ae, z. kraina Atintanów 

ludu w Illiryi. 

Atius, patrz Attius. 
Atlas, antis, król Maurytauii, od 
Perseusza, któremu gościnnego 
przyjęcia odmówił, przemieniony 
w górę tegoż nazwiska w Maury- 
tanii, ojciec Plejad i Hyad. Stąd 
a) Atlanteus, a, urn, do Atlasa na¬ 
leżący, Plejades; albo zachodnio- 
afrykański, libijski, finis. b) Atlan- 
tiacus, a, nm, litus. c) Atłantia- 
des, ae, m. potomek Atlasa (Mer¬ 
kury i Ilermafrodyt); d) Atlantias, 
adiś, L córka Atlasa; e) Atlanti- 
cus, a, nm, Atlantycki, zachodnio- 
afrykański, libijski, marę; f) Atlan- 
tia, idia, i. pochodząca od Atlasa 
(Elektra, jedna z Plejad) w liczb, 
mn. Atlantides, nm, i. Plejady 
i Hyady; silva Atlantis, las cy¬ 
trynowy na górze Atlas. 

Atómus, i, i. proszek najdrobniej¬ 
szy nie dający się dzielić na czę¬ 
ści, atom. 

Atque, albo ac, spój. łączy 1) po¬ 
jedyncze wyrazy: i, a do tego, 
a przytćm, sub dictaturae no- 
mine &tque honore; cmtatom an- 
tiąnissimam atqne ditissimam; vi- 
gesimo atqne octogesimo die; in- 
Yitarit atque rapuit; tranąuille at- 

qne moderate; rzadko atąue-at¬ 
ąue-, zamiast et- et-; przy dołą¬ 
czeniu mocniejszego wyobrażenia: 
a nawet, co większa, rem difiici- 
lem atque omniurn difficillimam; 
si hoc dissuadcre est, ac non di- 
sturbare ac pervertere; duabus 
missis cohortibus a Caesare, at- 
que his primis legionum dnarum; 
magna diis habenda est gratia, at- 
que hnic Jovi. Przv porówna¬ 
niach : jak, po wyrazach aeque, 
simul, idem, par, similis, totidem, 
aliter, alius, secus i t. p., ex iis- 
dem locis atque-; trucidant iner- 
mes ju\ta atque armatos; cnm to- 
tidein navibus atąue erat profec- 
tus; aeqnam partem tibi sumpse- 
ris, atąue populo dederis; po stop. 
wyż. arctius atąue hedera procera 
astringitnr ilex; non pejus crucla- 
verit, atąue hic; 2) całe zdania: i 
i tak, .właśnie tak, atąue hic, haec, 
hoc; ac ue-; przy dołączeniu mo¬ 
cniejszego zdania: a nawet, szcze¬ 
gólniej, zwłaszcza, atąue hic, is, 
idem i t. p.; przy dodaniu zdania 
przeciwnego: jednak, przecież, 
wszelako, atąue illis hoc commen- 
tum placet; przy dalszym ciągu 
opowiadania dla okazania związku 
myśli: a więc, a tak, a przeto, 
zatem; osobliwie o) przy porówna¬ 
niach: atąue, ut-si, ac veiut-si i t. p_ 
tak właśnie jak, ac veluti magno 
in populo, quum-; b) przy okazaniu 
stosunków czasu: zaraz, wnet, sko¬ 
ro tylko, deperit te, atąue hodie pri- 
murn vidit; simul ac primium oi 
occasio visa est. 

Atqui, spój. jednak, ale jednak; 
czasem służy do potwierdzenia to¬ 
go, co poprzedziło: i owszem; at- 
qui si, jeżeli więc właśnie. 

Atrao-, patrz Atrax. 
Atramentum, i, n. farba płynna 

czarna, sepiae; czemidlo jakiekol- 
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'wiek sztucznie przyrządzone: atra¬ 
ment, a.temperare;sutorium, szew- 
ckie, koperwas; przysłowie: atra- 
mento sutorio absolutus, uwolnio¬ 
ny hańbiącym wyrokiem. 

Atratue, a, urn, czarnym kolorem 
pokryty, żałobę noszący. 

Atratus, i, m.t rzeczka we Wło¬ 
szech. 

Atra*, aois, z. miasto w Tessalii; 
stąd a) Atracius, a, urn, atracki, 
tessalski. b) Atracides, ae, m. Atra- 
cida (Caeneus). c) Atraic idis, z. 
kobieta z miasta Atrax pochodzą¬ 
ca (Hippodamia). 

Atrebates, um, m. lud w Gallii 
belgijskiej, w licz. poj. Atrebas, 
Atrebata. 

Atreue, ei, m. syn Pelopsa i Hip- 
podamii, ojciec Agamemnona i Me¬ 
nelausa , król Argos i My ceny. 
Stąd Atrides, ii- a, ae, m. Atry¬ 
da, w licz. mn. Atrydzi (Agame- 
muon i Menelaus!. 

Atriensis, is, w. odźwierny, dozor¬ 
ca domu. 

Atriólum, i, n. przy sionek, sionka. 
Atrium, ii, n. plac wewnątrz domu 
przy wejściu, galerya przed domo¬ 
wa, przedpokój, gdzie się znajdo¬ 
wały obrazy, popiersia i posągi 
przodków; miejsce zebrania fami¬ 
lijnego, gdzie pod okiem gospo¬ 
dyni domu pracowały niewiasty. 
Korneliusz N. w przein. nazywa 
to miejsce primus locus aedium; 
w gmachach publicznych, miejsce 
do sprzedaży, atria auctionaria; 
poet. dom cały. 

Atrius, ii, m. rzymskie imię wł. 
Atrócltan, atis, i. okropność, suro¬ 

wość, zgroza, szkaradność, okru¬ 
cieństwo, srogość, facti, sceleris, 
criminis, poenae; dzikość, szorst¬ 
kość, animi, morum; także suro¬ 
wość, nieugiętość filozofów i pra¬ 
wników. 

Atróotter, przyśl* srogo, okrutnie 
dicere, agere, in aliquem saevire; 
aliquid accipere (z wielką niechę¬ 
cią, niezadowoleniem. 

Atrox, ocis, srogi, okropny, okru¬ 
tny, nieludzki, straszny, szkara¬ 
dny, hora Caniculae, hiems, res, 
facinus, caedes, helium, certamen, 
imperium, responsum, iiterae; ni¬ 
hil unąuam atri>x ausus est; o oso¬ 
bach i ich charakterze: dziki, nie¬ 
pokonany, nieposkromiony, gnie¬ 
wny, zapamiętały, ponury, zuchwa¬ 
ły, nieugięty; o mowie: przykra, 
szorstka, grożąca, popędliwa. 

Atta, ae, m. rzymskie przezwisko. 
Attagen* enis, m. jarząbek. 
Attalenses, iuin, m. mieszkańcy mia¬ 

sta Attalii w Pamfilu. 

Attalus, i, m. imię kilku królów 
Pergamu; stąd Attalicus, a, um, 
attalicki, urbes (pergameńskie), 
yestes, wspaniałe, kosztowne, zło¬ 
tem przeszywane, wynalazek Atta- 
la Filometora ; stąd conditiones 
at. (bardzo świetne . b) Attalis, 
idis, z. stowarzyszenie attalskie. 

Attamen, spój. przecie, jednakże, 
wszelako. 

Attamino, 1. zhańbić, zbezcześcić, 
splamić. 

Attendo, tendi, tentum, 3. wyprę¬ 
żać, natężać, rozpościerać, arcum: 
signum od aiiquid; — przenoś na¬ 
tężać słuch, uwagę, uważać, my- 
ślćć o czem, aurem, animum ad 
carendum (mieć się na ostrożności ; 
alicui rei, albo samo att.; attende- 
re de necessitate; att. eloquentiae 
(przykładać się). 

Attente, przysl. bacznie, uważnie, 
pilnie. 

Attentio, onis, baczność, pilność 
przyłożenie się do czego, animi, 
albo samo att 

Attento, 1. nastawać, nacierać, na 
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próbę wystawiać, urbem; — prze¬ 
noś. starać się osłabić, jura. 

Attentns, a, um,"natężony, baczny, 
uważny, animus, cogitatio, audi- 
tor, z 3 przyp. zapobiegliwy, mo¬ 
cno czem zajęty, pilny, a. quae- 
sitis; pater familias, Tita 

Attenuate, przysł. po prostu, bez 
ozdoby. 

Attenuatio, onis, i. wycieńczenie, 
zmniejszenie, b) rerborum, prosty 
wykład bez ozdoby. 

Attenuatus, a, um, a) wycieńczo¬ 
ny, skrócony, krótki; cbudy, nie- 
ozdobny; b) słaby, vox, acclama- 
tio; uszczuplony, fortuna; wymu¬ 
szony, oratio. 

Attenuo, 1. wycieńczyć, uszczu¬ 
plić; — przenoś, osłabić, zmniej¬ 
szyć, legionem procliis, at. vires, 
bellum, curas; poniżyć, w nieko- 
Tzystnem świetle postawić, aliquem 
albo aliąuid. 

Attero, trivi, tritum, 3, a) wycie¬ 
rać, se spinetis; caudam, ruszać 
ogonem, łasić się; manus operę, 
zagnieść;—przen. osłabić, zmniej¬ 
szyć, wyczerpać, opes, copias proe- 
liis; atteri, doznać poniżenia w swo- 
jćj godności: b) rozetrzeć, atteren- 
do cibo; podeptać, potłuc, zgnieść, 
berbam;— przenoś, znieść ze szczę¬ 
tem, zniszczyć, attriti ingenti in- 
ternecione. 

Atteator, 1. zaświadczać, potwier¬ 
dzać, attestante memoria; hoc at- 
testatur Aesopi fabuła. 

Attexo, texui, textum, 3. przypra¬ 
wić, dorobić, przyplątać, doprząść, 
spleść, loricae ex cratibus atte- 
xuntur; dodać, partem mortalem 
ad id, quod imnpulale erit. 

Atthis, idis, i. Attycka, rzeczow. 
Attyka. b) mieszkanka Aten, przy¬ 
jaciółka Safony. 

Attianus, a, um, patrz Attiua. 
Attious, a, um, Attycki, terra; rze¬ 

czow. Attica, ae, kraina środ¬ 
kowej tirecyi; Atticus, i, m. przy¬ 
domek (M. Pomponius); Attici, 
orum, m. Attycy, Ateńczycy. b) 
we względzie przedstawienia at- 
tyckiego w naukach i sztukach: 
prosty, piękny, delikatny, ieposAtti- 
cus; stąd Atticum, sposób wyra¬ 
żenia Attycki i Atticisrous, i, m. 
Attici, orum, m. mówcy ateńscy. 

Attilius, a, um, imię rzymskiego- 
rodu; stąd Attilianus, a, um, at- 
tyliański, należący do Attyliusza. 

Attrneo, tinui, tentum, 2. trzymać 
zatrzymać, przytrzymać, aliquem, 
dextram alicujus vi; aliąnem spo 
pacis (mamić, łudzić); ripam Da- 
nubii (wzmocnić). 2. nieprzech. o 
narodach pod względem ich poło¬ 
żenia: ciągnąć się, rozszerzać się, 
graniczyć, Scythae ad Tanain atti- 
nent;—przenoś, należeć, tyczyć się, 
quod ad me, albo me att.; attinet 
aliquid, albo att z try. bez., być 
przydatnym, potrzebnćm, quid att. 
plura dicere. 

Attingo, tigi, tactum, 3. dotykać 
się, terram prioribus pedibus, a) 
mianowicie dla osiągnienia pewne¬ 
go celu, pulsum venarum al¬ 
bo renam; aliąuem digito uno 
(choćby jednym palcem się do¬ 
tknąć w zamiarze obrażenia go 
czynnie); si Yertinus attingere- 
tur; de praeda teruncium, albo ar- 
ma (dotknąć się, aby sobie przy¬ 
właszczyć); graminis berbam (jeść); 
b) osiągnąć co, dojść do czego; 
Britanniam, Siciliam; septuagena- 
riam aetatem; graniczyć, być ościen¬ 
nym, Ciliciam, Madenam, Ocea^ 
num, Kbenum. c)— przenoś, dolor 
at. me, czuję boleść; roluptas; 
summas res at. (w krótkości coś 
opisać, rzeczy ważniejszych tylko 
dotknąć); wziąć się do czego, rem- 
publicam, rem militarem, Graecafl 



Attinius 87 Attributio 

li teras leviter at., (powierzchownie 
uczyć się po grecku); poeticen; ali- 
quem coguatione at. (być spokre¬ 
wnionym; necessitudine {być w bli- 
zkich stosunkach, w zażyłości). 

Attinius, a, um, nazwisko rodu 
rzymskiego; także przym. Attyli¬ 
ski. 

Attius, nazwisko rodu rzymskiego, 
poeta Atius około r. 150 przed Chr., 
wieszcz (angur), Attius Naeyius, 
praetor w Afryce P. Attius Va- 
rus. Stąd Atlianus, a, um, nale¬ 
żący do Acyusza. 

Atfcollo, 3. podnosić, manus ad coe- 
ium; oculos (liuino); brachia, caput; 
aiiąuem; sc iti auras; se in ac- 
grum fcmur.—przenoś. vocein; su- 
pra modnm scrmonis attolli; fa- 
raam a. (powiększać), nomen ad si- 
dera (ubóstwiać); cuncta in majus; 
rempublicam beli o et armis t roz¬ 
szerzać); anirnos ad spcrn consula- 
tus (pysznić się); aiiąuem iaudibus, 
chwalić; 2) o budowlach: wznosić, 
molem, arcem tectis; turres. b) o 
górach: wznosić się, mons in coe- 
lum attolli tur; o przedmiotach, Któ¬ 
re się coraz wyższcini wydają 
w miarę zbliżania się do nich, 
attollit se Lariuia. 

Attondeo, tondi, tonsum. 2. strzydz, 
przystrzygać, obcinać, caput. oves, 
vitein; ogryzać, capellac virgulta; 
- przenoś, osłabiać, zmniejszać, laus 

attousa. 
Attonitus, a, um, jakby piorunem 
tknięty, odurzony, osłupiony, za¬ 
chwiany, przerażony, zmysłów' po¬ 
zbawiony, attonito similis; mulier 
attonitae mentis; yigiles a.;miracu- 
lo, clainoribus, vino; przerażający, 
metus, c u rae;—przenoś, natchniony, 
zacLwycony, Tates. 

AttÓĘio, tonui, tonitum, 1. uderzyć 
piorunem, osłupić, ogłuszyć, wpra¬ 
wić w zadum jenie. 

Attorąueo, torsi, tortum, 2. wy¬ 
wijać, attorąucns jaculum. 

Attraho, traii, tractum 3. przycią¬ 
gać, magnes at. ferrum; lora, na¬ 
tężać; arcum; aiiąuem Komam; ali- 
quem ad se;— przenoś, wciągnąć 
wprowadzić, ad amicitiam, ad ne- 
gotium. 

Attrectafcus, us, m. dotykanie, gła¬ 
skanie. 

Attrecto, 1. dotykać się, brać w rę¬ 
ce, aiiąuem, librom; szczególniej 
w zamiarze przywłaszczenia sobie, 
regias gazas, fasces securresąue; 
—przenoś, zająć się czem, przedsię¬ 
wziąć, aliąuid. 

Attribuo, tribui, tributum, 3. wy¬ 
dzielić, wyznaczyć, nadać, eąuos, 
ordines centurionibus; provinciam, 
curam rei, locum; ternos (asses) 
alicui rei (jako daninę, jako po bor 
nałożyć): attributi, dłużnicy, do któ¬ 
rych kto otrzymał przekaz; dodać 
komu do posług, pomocy, alicui 
delectos; Semproniuui at.; komu 
coś pod dozór, kierunek, przewo¬ 
dnictwo oddać, mianow icie żołnie¬ 
rzy, okręty, miasto, prowincyą i t. p. 
podobnież lud albo naczelnika pod 
czyją władzę poddać, wcielić, in- 
sula Rhódiis attributa; qui Khe- 
mis attributi erant; ćiritati popu- 
lum. t— przenoś, udzielić, wiać, ti- 
mor, ąuem mihi natura attribuit; 
senae horae in orbęm operi attri- 
butae sunt; przydać, przyłączyć, 
ad amissionem cetcroruin amico- 
rum miseriam nostram. Komu cos 
przyznawać, przypisywać, jako sku - 
tek albo w'inę, bonos eiitus diis, 
aliis causam calamitatis, aliąuid 
si hi soli; we względzie gram.: przy¬ 
znać komu albo czemu jaki przy-* 
miot, alicui, alicui rei, attribul, 
attiibutum esse. 

Attributio, onis, i. przysądzenie, 

przyznanie; przekaz. 
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Attritus, a, urn, wytarty, men tura 
attritius tu posągu); — przenoś, 
frous at., wytarte czoło; opes, 
zmniejszone, zniszczone. 

Atys, yos, mb. naczelnik a* rodu kró¬ 
lów Lidyjskich, którzy stąd Atya- 
dae nazywają się. rodu Atia. 

Au-ceps, cupis, m. ptasznik;—prze¬ 
noś. podchwytujący co, ubiegają¬ 
cy się zbytecznie za czćm, sylla- 

barum. 
Aućtio, orne, i. pomnożenie, prze- 

daż publiczna. 
Auctión&rius, a, um, do przedaży 

służący. 
Auctiónor, 1. wystawić na przedaż 

publiczną. 
Auctito, i aucto, 1. przyczyniać, 

pomnażać. 
Auctor, oris, m. i ż. sprawca, twór¬ 

ca, dawca. vulneris; statua incerti 
auctoris; sermonis; cladis; pisarz, 
autor, malae latinitatis; ojciec, ge- 
neris; mihi Tantalus auctor; opo- 
wiadacz, rani sermonis; inter au- 
ctorcs discrepat; doradzca, meaucto- 
re; auctor tibi sum: auctor logis; 
przewodnik, przywódzca, senatus; 
consilii publici; wzór, virtutum o- 
mnium auctor. opiekun, rnulier nui- 

lo auctore; poręczyciel, rumor erat, 
auctor erat nemo; przy przcdaży: 
przedawca, jeżeli to, co sprzedaje, 
jest jego własnością, auctor pri- 
mus; poręczyciel, jeżeli daje rękoj¬ 
mię, auctor secundus; auctor fuudi, 
a mało auctore emere, świadek, 
opiekun przy zawarciu ślubów mał¬ 
żeńskich, nuptiarum auctor. 

Auctóramentum, i, n. zadatek, pie¬ 
niądze za najem, nagroda za usłu¬ 
gę; umowa, podjęcie się służenia 
za pieniądze. 

Auctórltos, atis, ż. wynalezienie, a. 

alicujus et inventio. 2} przywódz¬ 
two, ad a. alicujus se conferre; 

wzór, majoruin; powaga, rada, 

uchwała, senatus; znaczenie, wpływ, 
auctoritate valere, posse, supera- 
Te, anteire, praestare; moc, władza, 
legam dandarum; prawo własno¬ 
ści, fundi. 

Auctóro, 1. najmować za opłatę; se, 
zobowiązywać się, szczególniej o 
szermierzach, eas auctoratus uri; — 
przenoś, zgotować, mortem sibi a. 

Auctumnalis, e, jesienny. 

Auctumnus, i, m. jesień, poet. 
septem auctumni, siedm lat. 

Auctumnui, a, um, jesienny, frigus, 

tempus. 
Auctus, a, um, stop. wyż. auctior, 

powiększony, pomnożony, honori- 
btis, obsypany godnościami, filio- 
lo, obdarzony synem. 

Auctus, lis, m. przybywanie, po¬ 
mnożenie. 

Auciipium, ii, n. myślistwo na 
ptaki; — przenoś, chwytanie za 
słówka,au. rerborum; delcctationis 

a., chęć przypodobania się. 
Aucupor, t. łowić ptaki; — przeri. 

podchwytywać, czatować na co. 
uganiać się za czem, verba, gra- 

tiam. 
Audacia, ae, i. śmiałość, odwaga, 

męztwo, zuchwałość; w liczb, mn 
zuchwałe czyny. 

Audaciter, albo częścićj audacter, 
przi/sl. śmiało, odważnie, zuchwa¬ 
le, stop. wyż. audacius, zaśmiało, 
śmielćj, audacius transferre verba, 
nadużywać przenośni. 

Audai, acis, śmiały, odważny, nie¬ 
ustraszony, zuchwały, a. animi; 
viribus; omnia perpeti. 

Audens, tis, śmiały odważający się, 

zuchwały. 
Audeo, ausus‘, 2. śmićć, odważać 

się, non audeam confiteri; audere 
faciu u s; talia; in remilitari nihil 
omnino ausus; scelus; cxtrema; in 
proclia; czasem samo au; także 
biernie: multa dolo audebantur, 
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dopuszczano się wielu podstępów, 
Liv. 29. 9. 

Audiens, tis, posłuszny, dieto au- 
dientem esse alicui; audiens dieto 
jussis magistratuum. A) rzcczow. 
słuchacz. 

Audientia, ae, i. posłuchanie, uwa¬ 
ga, audientiam facers sihi, albo 
orationi, zrobić to, żeby słuchacze 
pilnie uważali. 

Audio, audivi, albo audii, 4. sły- 
szćć, słuchać, przysłuchiwać się, 
id ut audivit; hac re audita; ne- 
que ullo tempore tan ta maritima 
tempestas audita est (nie słyszano 
o-); aliąuem ąuerentem; vere glo- 
riantem; i tak zwykle z imiesł. cz. 
teraź.*, z prz. 4 i tr. bez.: audie- 
runt, muros instrui; bier. Caesar 
a Gergovia discessisse audiebatur; 
de aliąuo albo aliąua re (o kim, 
o czem); ex aliąuo, albo ab ali¬ 
ąuo (od kogo) rzadko de aliąuo: 
in aliąuem (coś złego o kim); ex 
ąuo loco posset audiri, si qui? 
quid ioąueretur cum Argiiio; sa¬ 
mo audito, po odebraniu wiado¬ 
mości. Szczególne mówienia sposo¬ 
by: a) o pogłosce, wieści: hoc non 
auditu m, sed cognitum pracdica- 
mus; auditi, ci, którzy tylko z wie¬ 
ści są znani Ą) o wziętości: być 
nazwanym, rex paterąue audisti; 
stąd bene, małe a. zasłużyć na do¬ 
bre lub złe mniemanie, c) domy¬ 
ślać się. 2) przysłuchiwać się, słu¬ 
chać, acroama; audicnte populo; 
Btudiosus ąudiendi; legatos, lega- 
tionem; aliąuem, albo dere, albo 
aliąuid; o sędziach: słuchać, ba¬ 
dać, audire aliąuem; o uczniach: 
słuchać czyjćj nauki; aliąuem al¬ 
bo aliąuid; o bogach i ludziach: 
wysłuchać; audire, zgadzać się na 
co; audio, pozwalam, dobrze; słu¬ 
chać , być posłusznym, aliąuem; 
poet. nec audit currus habenas 

Audltio, onis, f. słuchanie, fabuła- 
rum; odczyt, lekcya, obire audi- 
tiones; b) słyszenie, wieść, pogło¬ 
ska, a. levem pro re comperta 
babere. 

Auditor, oris, słuchacz, uczeń. 
Auditórium, ii, sala, miejsce do 

słuchania; słuchacze. 
Audltiis, us, m. słuchanie, słyszenie; 

słuch; przysłuchiwanie się. 
Aufero, abstuli, ablatum, auferre, 

wziąć, unosić, uprzątać, zabierać, 
stercus ab jaiiua; multa domum; 
o rzekach i wiatrach: unosić, po¬ 
rywać, auferor in scopulos; in sil— 
ram; aufen in ortus. W dobrej 
lub złej myśli: zabrać, rabować, 
łupić, kraść, pecuniam, pecuniam 
de aerario; vasa ab aliąuo; caput 
alicui (uciąc); vitam alicui (wy¬ 
drzeć, odebrać); oculos alicui 
(omamić, oszukać), — przenoś. & 
auferre curas, metum. auferri pc- 
riculo; b) sprzątnąć, zniszczyć, zgu¬ 
bić, mors Acbillem abstulit; Ar- 
deam ignis abstulit — przenoś. 
a) zwabić, znęcić, uwieść, ne te 
auferant aliorum consilia; b) unieść, 
otreymać, ocalić, zachować, ochro¬ 
nić , caput ineolume ore; prae- 
mium; paucos dies ab aliąuo; res- 
ponsum ab aliąuo; doprowadzić 
do tego stopnia z ut, abstulisti, ut 
in foro statuerent; c) usunąć, au- 
fer insolentiam; z tryb.b.: przestać,au 
fer me vultu terrere; aufer te, 
wynoś się, zabieraj się. 

Aufidena, ae, i. miasto w Samnium. 
Aufldius, a, urn, nazwisko Kzyru¬ 

skiego rodu; stąd Aufidianus,a,um, 
Aufidyański, do Aufidyusza na¬ 
leżący. 

Autldus, i, m. rzeka w Apulii. 
Aufugio, 3. uciekać. 
Auge, es, albo Augea, ae, i. matka 
Telefa 
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Augeas, patrz Augias. 
Augeo, auxi, auctum, 2. powiększać, 

pomnażać, podwyższać, opes, dM- 
tias, possessiones, numerum i t. p. 
aras donis (pomnażać liczbę da¬ 

rów). — Przenoś, aj w ogóle: do- 
lores, luxuriam, benevolentiam, a- 
nimum alicujus (dodawać odwagi), 
metum, gloriam Yirtutibus i t. p.; 
b) przez mowę powiększać, w gor- 
szćm świetle przedstawiać, vim 
liostium; albo uwielbiać, podno¬ 
sić, uświetniać, mtnms suum, rem 
laudando; e) obsypać bogato, ob¬ 
ficie zaopatrzyć, zbogacić, aliąuem 

agro, divitiis, copiis, scientia; au- 
geii honore, liberalitate; także bez 
6 przyp. komuś do majątku, zna¬ 
czenia, godności dopomódz,wznieść, 
dźwignąć, te semper augendum &t- 
que ornandum putari; auctus ad- 
jutusąue a Demosthene; 2) nie- 

przech. wzrastać, wzmagać się, 

augent labores. Lncr. U, 1163. 
Augesco, 3. rość, zwiększać się. 
Augiaa, i Augeas, ae, w*, król 

Elidy. 
Augiir, urifi, m. wieszcz, członek 
zgromadzenia kapłanów, którzy z lo¬ 

tu ptaków, śpiewu, chciwości jedze¬ 
nia przepowiadali przyszłość; 2) 
w ogóle każdy wieszcz i wieszczka. 

Auguralis, e, do wieszcza lub wie¬ 
szczenia należący, libri au., lituus 
au., laska, stąd augurale, is, n. 
miejsce w obozie, w namiocie wo¬ 

dza, gdzie brano wieszczby, także 

sam namiot wodza. 
Auguratus, us, m. nauka albo go¬ 

dność augura. 
Augurium, ii, w. wieszczbiarstwo, 

wróżenie z ptaków, a. capere; ali- 
quid augurio experiri; auguria 
salutis (tyczące się pomyślności 
kraju); znajomość augurów, sztuka 
przepowiadania, tudzież znaki, ce¬ 

chy, których się w przepowie¬ 

dniach trzymano. Tir sumnuie au¬ 
gurio; 2) w ogóle: przepowiednia, 

przeczucie, domysł, augurium 

ąuoddam futurorum in mentibue 
haeret; mea auguria rerum futa- 

rarum. 
Auguriua, a, um, wieszczy, do 

wieszczów należący. 
Auguro, 1. wróżyć z ptaków, res; 
locus auguratus (przez augurów 
poświęcone); augurato regnum ade- 
ptus (po zaradzeniu się wieszczby); 

2) w ogóle: przepowiadać, prze¬ 
czuwać, quid mens veri augurat; 
auguraro sibi longos annos; ani- 
mus augurat, quae futura sit sua- 

vitas- 
Auguror, 1. wróżyć z ptaków, ali- 

quid; ex alitis involału; ex passe- 
rum numero; 2) przepowiadać, wró¬ 
żyć, mortein alicui, futurae pu- 
gnae fortunam; przeczuwać, domy¬ 
ślać się, vultu alicujus, mcnte 
aliquid; falsa per metum; quan- 
tum auguror conjectura, albo opi- 

Dione, z nastę. 4 przyp. i tr. bez 

albo zdaniem względnem. 
Augustę, przysł. wspaniale, z usza¬ 

nowaniem. 
Augustus, a, um, poświęcony, czci¬ 

godny, święty, o miejscach: Eleu- 
sina sancta et augusta; fons; sza¬ 
nowny, coś boskiego mający, o oso¬ 
bach i rzeczach: graritas, mens. 

Augustus, i, m. przydomek Okta¬ 
wiana, od czasu jak objął władzę 
najwyższą, i wszystkich po nim 
Rzymskich cesarzów; stąd w Ucz 
mn. filii Augustorum. b) przym. 
Augustus, a, um, tyczący się Au¬ 
gusta; mensis Augustus, sierpień. 

Aula, ae, ż. dziedziniec w budo¬ 
wlach greckich; w ogóle: pałac, za¬ 
mek, dwór znakomitych panów 
i książąt, służba i godność, raris- 
simam rem in aula conseąui, se- 

ncctutem; poet.=atrium; mieszkanie 
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pszczół, aulas et cerea regna rc- 
Łngunt. 

Aulaeum, i, n. kobierzec, dywan, 
służący do pokrycia sofy, ściany, 
stołu; 2) zasłona w teatrze, którą 
na początku sztuki opuszczano (pre- 
mitur, albo EiittitUTj, a na końcu 
podnoszona (tollitur), sposobem 
przeciwnym naszemu; b) także: sza¬ 
ta długa wierzchnia haftowana. 

Auleroi, oruin, m. lud w Gallii 
Celtyckićj, na trzy gałęzie podzie¬ 
lony: A. Brannovices, Cenomani 
i Eburorices. 

Auletes, ae, tn. gracz na flecie, 
przydomek jednego z Ptolomeu- 
szów. 

Aulious, a, um, dworski książęcy; 
rzecz, aulici, orum, m. dworzanie. 

Aulio, idis i. miasto w Beocyi. 
Auloedus, i, gracz na flecie. 
Aulon, ónis, tn. góra winnicami 
okryta w Kaiabryi. 

Aulus, i, m. przydomek rzymski 
Aura, ae, i. powiew wiatru, szmer, 
wiatr, maris; nocturna aura uti, 
używać chłodu nocnego; także 
w ogóle: powietrze, aurae aifriae; 
aurae vitales; captare naribus au- 
ras; para, wyziew, dulcis aura 
Spiravit crinibus; — przenoś, dum 
flaTit velis a. 6ecunda meis; in- 
certae famae auram captare; a. 
rumorifl; a. yoluntatis (znak życz¬ 
liwości); a. popularis (sprzyjanie 
ludu); libertatis auram captare 
(ubiegać się za wolnością); 2) 
u poet. siedlisko czystszego, wyż¬ 
szego powietrza, niebo, peT auras, 
in auras, ad auras; świat nadziem¬ 
ski, jako przeciwny krainie pod- 
ziemnćj, renire superas ad auras; 
światło, światło dzienne, jawność, 
ferre sub auras (objawić); fugere 
aura* (unikać światła); stąd także: 
aura auri, blask, połysk. 

Aurftfrus, a, um, złocony, złotem 

pokryty, ozdobiony, wyszywany, 
columna, Barigium, tecta, milites 
(z pozłacanemi tarczami); tempora 
(złotym szyszakiem okryte); sinus 
(ze złotą sprzączką); 2) rr aureus: 
lyra. 

Aurelius, nazwisko rzymskiego ro¬ 
du, jako przytn. Aurelijski, ria, 
droga poprowadzona od Rzymu 
po nad morzem przez Hetruryą 
do Pizy; A. forum, miasto w Ho- 
truryi. 

Aureolus, a, um, złoty; — przenoś, 
piękny, okazały. 

Aureus, a, um, złoty, ze złota, nu- 
mus a. albo samo aureus, pieniądz 
złoty: — przenoś, złoty, szacowny* 
wyborny, okazały, powabny, me- 
diocritas, aetas. 2>rrauratus: rasa, 
retia, vestis, urna, sella; Pactolua 
(piasek złoty tocząca rzeka). 3) zło¬ 
tego koloru, sidera, caesaries, mała. 

Aurioómus, a, um, złotowłosy; — 
przenoś, złotolistny, foetus aurico- 
mos. 

Auricula, ae, i. zwierzchnia część 
ucha; w ogóle: ucho; demittere auri- 
culas. opuścić uszy; auriculas ra- 
dere, szczypać słowy. 

Aurifer, era erum, złotodajny, zło- 
torodny. 

Aurifex, ficis, tn. złotnik. 
Auriga, ae, m. woźnica, szczegól¬ 

niej kierujący wozem na igrzy¬ 
skach;—przenoś, sternik; 2) gwia¬ 
zdozbiór, wożnik. 

Aurigena, ae, m. ze złota zrodzo¬ 
ny, przydomek Perseusza. 

Auriger, era, erum, złoto niosący, 
taurus (ze złoconemi rogami). 

Auris, is, i. ucho; plures admoro- 
re aures (wielu słuchaczów); b) 
słuch, aures teretes (o dobrym sma¬ 
ku); aures offendere; serrire auri- 
bus, pochlebiać; c) przyprawa u 
pługa, odkładnica do prowadze¬ 
nia szerszćj brózdy 
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Aurltulu*, a, um, długie ubzj ustanowieniem tego prawa wieszcz- 
bą kierował; — przenoś, sprawca, 

Aurltns, a, um, uszaty, długie uszy naczelnik jakiege dzieła, auspice 
mającyi lepus, asellus; — przenoś. Teucro, masa; auspicibus diis: 
słuchający, posłuszny, uważny, nuptiarum a. albo samQ a. kieru- 
testis a. który słyszał. jący obrzędami ślubnemi. 2)przym. 

Aurora, ae, z. jutrzenka, zorza po- pomyślny, 
ranna; bj bogini, córka Hiperyu- Auepicatus, a, um, szczęśliwy, po- 
sa, żona Titona; cj wschód. myślność wróżący, omnia; stąd 

Aurom, i, n. złoto; infectum, w mas- auspicato, po zaradzeniu się wieszcz¬ 
cie, w bryle; factum, rzecz wyro- by, szczęśliwie, w szczęśliwą go- 
biona ze złota; złote ozdoby, sprzę- dzinę. 
ty, naczynia, auro et argento abun- Auapicium, ii, n. wieszczenie z pta- 
dare; eąuos jungit auro (zaprzęgi ków, przypatrywanie się ptakom 
złote, wędzidła); crincs nodantur in wieszczbiarskim, uważanie ich lo- 
aurum; szczególniej o złotychpie- tu, jedzenia, krzyku przed rozpo- 
uiądzach: vide, ąuaeso, ne qua częciem jakiej ważnej, mianowicie 
lacuna sit in auro; — przenoś, aj publicznej czynności; in auspicio 
o kolorze i blasku złotym, spicae esse; szczególniej prawo do ra- 
uitido flarentes auro; b) o wieku dzenia się wieszczby, służyło przy 
złotym, a. priscum. wojsku najwyższemu dowódzcy; 

Aurunci, orum, m. Aurunkowie, stąd auspicia habere, znaczyło mieć 
łud w Italii; stąd Auruncus, a, najwyższą władzę; a. ponere (zło- 
um, do Aurunków należący. żyć urząd); iioperio atąue auspi- 

Ausoult&tor, orla, m. słuchacz. cio, duetu auspićioąue (pod naj- 
Auaculto, 1. przysłuchiwać się, wyższą władzą); tuis, illius auspi- 
podsłuchiwać, aliąuem; alicui; ad ciis; w ogóle: a) władza, wola, 
januam; 2) być posłusznym, mihi samów oln ość; paribus auspiciis re- 
auscnlta. gere populum; suis a. ducere vi- 

Auadta.nl, orum, m. lud w Hiszpa- tam; Ó) auspicia belli albo regni 
nii tarrakoneńskiej; stąd Auseta- incipere, albo coepisse ab aliąua, 
nas, a, um, Auzetański. re, wojnę lub rządy zacząć od — 

Auaónea, um, m. Auzonowie, pier- 2) rozstrzygnienie ptaków albo an- 
wotni mieszkańcy środkowćj i nii- gurów, przepowiednia, a. optimum, 
czćj Italii. Stąd aj Ausona, ae, i, feliz, infaustum; a. yictoriae; con- 
miasto Auzonów. 6) Ausonia, ae. traa. pugnare, dimicare. 
i. kraj auzoński, w ogóle: Italia. Auspico, 1- odbywać wieszczbę, 
c) Ausonidae, arum, m. mieszkań- 2) przez auspicia poświęcić miej- 
cyAuzonii, w ogóle Italii; d) Au- sce, auspicato in loco; auspicata 
fionis, idis, z. do Auzonii albo do comitia; stąd: zaczynać, in bello 
Italii należąca, e) Ausonius, a, małe auspicato. 
um, Auzoński, Italski, Rzymski, Auspioor, 1. odbywać wieszczbę; 
rzeczow. Ausonii, orum, m. Au- 2) przy szczęśliwej wróżbie coś 
zonowie. zacząć, auspicandi gratia, aliąuid 

Auspez, spicis, m. wieszczbiarz albo z try. bezok.; w ogóle: zacząć, 
z uważania ptaków; aus. legiscu- aliąuid aliąua re, albo per aliąuau 
riatae, który jako augur praed rem; aliąuid ab aliąuo; aliąuid ab 
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Idibus Januariis; podobnież: mili- 
tiam; vitam; cantare a. 

Auster, tri, m. wiatr południowy; 
kraj południowy. 

Aufltere, przyst. srogo, surowo. 
Auaterit&s, atis, ż. cierpkość, su¬ 

rowość, ostrość. 
Austerus, a, um, cierpki, vinum; 

w odniesieniu do zapachu: przy¬ 
kry; do koloru: ciemny;—przenoś, 
ostry, surowy, nieprzyjemny, mos; 
także: ciężki, uciążliwy, labor; 
o mówcy: poważny, surowy. 

Australia, e, południowy, populus; 
regio. [ły czyn. 

Ausuid, i, n. odważenie się, śmia- 
Aut, spójnik wyborczy, używa się, 
gdy jedna rzecz wyłącza drugą, 
aut taborem aut sumptus, albo — 
albo; z przeczeniem tłómaczy się 
ani — ani, nullus aut iniles aut 
equcs ad Pompejum transierat; po¬ 
dług stosunku rzeczy: albo — albo 
owszem; także: inaczćj, w przeci¬ 
wnym razie, autirritadona futura. 

Autem, spójnik, służy do połącze¬ 
nia: 1) nowej myśli, objaśnienia, 
przerwanego ciągu myśli; dalój 
zaś; w szczególności do połączenia: 
a) dawniej przytoczonego słowa; 
b) do połączenia zdania podrzędne¬ 
go w szeregu zdań logicznych: a, 
zaś, ale. 2) do połączenia przeci¬ 
wnych myśli: ale, przeciwnie, zaś. 

Authepaa, ae, i. naczynie kuchen¬ 
ne do gotowania. 

Autólyeus, i, m. ojciec Antyklei, 
dziad Ulissesa. 

Autómedon, ontis, #». woźnica 
Achillesa. 2) w powszechności: zrę¬ 
czny woźnica. 

Autónde, es, i. córka Kadmusa, 
matka Akteona; stąd Autonoeius, 
a, um, Autonoejski. 

Autumn.- patrz auctumn-. 
Autumo, 1. utrzymywać, mniemać, 

wierzyć; b) mówić, wymieniać. 

Auxiliaris, e, pomocniczy, poma¬ 
gający, szczegół, cohortes a. albo 
samo auxiliares, wojska posiłko¬ 
we; aes a. albo stipendia a. żołd 
wojsk posiłkowych; carmen a. 
(słowa czarowne wyrzeczone przez 
Medeę dla dania pomocy Jazono¬ 
wi); dea a. (Lucyna> 

Auxiliarius, a, um, = auxiliaris, 
mianowicie: milites, pedites i t. p. 

Auxilium, ii, «. pomoc, posiłek, 
wsparcie, alicujus auxilio (przy 
pomocy czyjej); a. rogare, postu- 
lare, petere, implorare, ab aliquo 
(o pomoc prosić); aliquem contra. 
aliquem a. poscere (na pomoc); a 
ferre; alicui praestare; auxilio ar- 
cessere aliquem; aliquem alicui 
mittere (na pomoc); podobnież: au- 
xilio renire, proficisci, alicui suc- 
currere, alicui esse; podobnież; m 
auzilium aliquos habere, in auxi- 
lio alicui esse; środek, ratunek, 
zasób, extremum; aux. rei; unum 
communi saluti a.; lekarstwo, au- 
xilia adversae yaletudinis; w szcze¬ 
gólności: o posiłkach wojskowych 
najczęściej w licz mn.: auxilia e- 
quitum acpeditum; auiilia ab ali- 
quo petere, promittere (contra ali- 
quem), comparare, colligere, ex- 
spectare, habere, acclpere (contra 
aliąuem), arcessere, alicui albo in 
Galliam mittere, in mediam aciem 
conjicere, subministrare alicui. 

Auximum, i, miasto Picenty- 
nów; stąd Auximatea, um, m. Au- 
ksymaci. 

Avare, przysl. chciwie, łakomo, 
skąpo. 

Avaricum, i, ti. miasto Biturfgów 
w Akwitanii; stąd Avariccnsis, e# 
Awaryku tyczący się, Awaryceński. 

Avaritia,ae, i. chciwość,łakomstwo, 
omnes a. wszystkie rodzaje chci¬ 
wości; — przenoś, a gloriae, żą¬ 
dza, wiolkio pragnienie chwały 



Arftrua 94 Averto 

Ar&nu, a, urn, łakomy, chciwy, 
skąpy; manus, litus (gdzie chciwi 
ludzie mieszkają); spes; nienasy¬ 
cony, marę, Acheron, yenter; 
z przyp. 2 a. caedis; nullius prae- 
ter laudem ararus. 

Aralio, vexi, yećtum, 3. uwozić, 
unosić, wyprowadzać, aliąuid i ali- 
quem; eąuites Aegyptum; sacra 
in finitimas urbes; aliąuem a pa- 
tria; na str. bier. odjeżdżać, odpły¬ 
wać, creditis arectos hostes. 

Arella, patrz Abella. 
Avelio, yelli i yulsi, rulsum, 3. 
odrywać, oddzierać, zrywać, odej¬ 
mować, poma ex arboribus; humeris 
caput; mernbra; eros canis; tabulas; 
sibi spiculum; rozłączać, gwałto¬ 
wnie rozdzielać, aliąuem de ma- 
tris complexu; inhaerentem alicui, 
arulsus complexu Juli; ayulsus 
a meis; zabrać, templo Palladium; 
odebrać, wydrzeć, lucrum; usunąć, 
mała; aliąuem ab errore, (z błę¬ 
du wyprowadzić). 

Arena, ae, i. owies zwyczajny, 
owies dziki, owsik; b) wszelkie 
źdźbło, łodyga, a. lini; c) piszczał¬ 
ka, tenui Musam meditaris avena. 

Arentinus, i, tn. król Alby, od 
którego góra w Rzymie nazwaną 
została Aventinus, i, m. tudzież 
um, i, n. stąd A. mons, jugum, hu¬ 
mus ; także: Diana Aventina i Aven- 
tinensisD. (czczona na górze Awen- 
tyńskićj). 

Areo, albo hareo, 2. pragnąć mo¬ 
cno, chcićć czego, scire; genus le- 
gationis. 

Areo, albo hayeo. 2. być zdrowym, 
szczęśliwym, ave, używa się przy 
powitaniu bądź szczęśliwy, witaj; 
także przy pożegnaniu; bądź zdrów; 
dicere alicui ave, pozdrowić; Mar¬ 
ena avcrc jubet, każe pozdrowić. 

Arerruia, i, m. albo Arernus la- 
cua, albo Aycrni lacus, jezioro 

przy Kumach w Kampanii, w bliz- 
kości którego miało być wnijścio 
do podziemnego świata; stąd a) 
Ayernus poet. świat podziemny, 
także Acheron; Averaus, a, um, 
Awernejski, lucus, (gaj Hekaty); 
freta (jezioro); Ayerna, orum, tu 
okolica przy jeziorze; loca Aver- 
na, albo samo Avema, świat pod¬ 
ziemny; Juno(Prozerpina); bj Aver- 
nalis, e, Awernalski. 

Aremmoo, 1. odwracać co złego, 
oddalać, deoram iram; dii avcr- 
runcent. 

Arersio, ónis, i. odwracanie, nie¬ 
chęć, wstręt,. ex a. z tyłu; res 
aversione emta (ryczałtowo);—prze¬ 
noś. postać krasomówska (apo- 
strophe). 

Arersor, 1. odwracać się z nie¬ 
chęcią, wzdrygaćsię, mieć wstręt, 
brzydzić się, niecierpićć, filium, 
amicum, preces; proelium facere 
(ociągać się). 

Arereor, oris, m. odwracający; za¬ 
bierający co niegodziwie na swo¬ 
ją korzyść, pecuniae. 

Arersus, a, um, odwrócony, wstecz 
cofnięty, znajdujący się z tylu, 
aversum transfixit (z tylu); rzcczow. 
aversa, orum, n. tylna strona, prze¬ 
ciwna strona; — przenoś, nieprzyja¬ 
zny, niechętny, nieprzychylny, dii, 
amici, animus; aversus mercaturis; 
a. animo esse ab aliąuo; arersus 
a musis. 

Arerto, verti, versnm. 3. odwra¬ 
cać, odciągać, aliąuid ab ocnlis; 
a. iter ab Arari; ab Helrctiis; ab 
hominibus ad deos preccs; ultimos 
ordines a fronte a. (tak ustawić, 
aby do stojących i przodu pleca¬ 
mi byli. obróceni); a.puppcs (ucie¬ 
kać); flumina (skierować bieg w inną 
stronę); Lepidus se arertit; se ab 
itinere (zwrócić się w inną stronę); 
podobnież hier. hostis avertitur in 
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aliquem; equus fontes arertitur 
(brzydzi się); prora arertit (odwra¬ 
ca się). Stąd: aj odpędzić, ode- 
przćć, odepchnąć, barbaros a raiło; 
aliquem in fugam (do ucieczki 
przymusić); IJ zabrać, pecuniam Sublicam; taurosa stabulis; prąe- 
im domum; c) odwrócić, oddalić, Seatem ab Aegyptiis; incendia 
eucri8; causam in aliquem (zwa¬ 

lić-); morbos; omen; — przenoś, a) 
czyje myśli, zamiary od czego od¬ 
wrócić, populi opinionem a spe 
adipiscendi; aliquem aib inccpto; 
b) zniechęcić, odsłręczyć, aliquein, 
albo se ab aiuicitia aUcujus; ani- 
nuun alicujuu a sc; animi alicu- 
jus arertuntur. 

Ar U, «e, i. babka; — przenoś, 
dawny przesąd, yeteres arias re- 
reLlere. 

Ariarium, ii, n. ptaszamia, miejsce 
na drób. 

Aride, przysł. chciwie, z upra¬ 
gnieniem. 

Awiditaa, fttia, i. chciwość, żądza, 
cibi, potionis, gloriac, albo samo 
a.,łakomstwo, chęć zysku. 

Arićtus, a, um, chciwy, łakomy, 
laudis; in res novas; ad rem; a. 
cognoscere; pccuniae avidior, za 
nadto chciwy; avidae in dircptio- 
ncs manus (chciwe łupu); a. in no- 
Tas res ingenia (chciwe nowości); 
chciwy walki, Yulcanus; chciwy 
władzy, ingenium. 

Awia.is, ż. ptak, zbiorow. ptastwo; 
w odniesieniu do wieszczby: avi- 
bus bonis albo secundis, z pomyśl¬ 
ną wieszczbą; avi mała, adrersa, 
sinistra, albo sinistris avibus, pod 
złą wieszczbą, w nieszczęśliwej go¬ 
dzinie. 

Awitufl, a, um, dziadowski, po d zi ad- 
ku odziedziczony, bardzo dawny, 
a. merum. 

Av1ub, a, um, zdrożny,bezdrożny, 

zbaczający z drogi, in montes se 
avius abdidit; itinera aria (ubo¬ 
czne); stąd: daleki, mało uczęszcza¬ 
ny, montes; rzeczow. arium, ii, n. 
zwykle w licz. mu. bezdroże, aria 
sultuum, a. oceani, Acmeniae; — 
przenoś, odstępujący, zbaczający, 
avius a vera ratiane ragaris; ariua 
errat animus. 

Avócfttio,ónis,i. odwalanie, wstrzy¬ 
mywanie od czego w sposób łago¬ 
dny, ulga, a cogitanda molestia; 
roztargnienie, rozrywka, najczę- 
ścićj wlicz. mn. 

Atoco, 1. odwoływać, aliquem ad 
beilum, in arcem; a. arna (przy 
walce użyć fortelu, gdzieindziej 
mierzyć, gdzieindzićj uderzyć); — 
przenoś, odciągać, odrywać, wstrzy¬ 
mywać, senectus arocat a rebus ge- 
rendia; a peccatis. 

Avólo, 1. ulecićć, odlecićć; prędko 
się usunąć, spiesznie się dokąd 
udać, ut łunc ayolein; arolat ad 
equites. 

Arunculus, i, **. wuj; magnus al¬ 
bo major, brat babki;, maiimus, 
brat prababki; mąż siostry mat czy- 
nćj. 

Avub , i, vi. dziad; avi, przodkowie: 
także o pszczołach: avi numeran- 
tur avorurn. 

Axenua, i, m. niegościnny, Pon- 
tus, później Euxinus nazwany. 

Axilla, ac, ź. pacha, pod pasze. 
Axis, is, oś wozu, wóz; oś, koło 

którćj ciała uiehieskie się obracają, 
stąd: biegun północny lub południo¬ 
wy, zwłaszcza północny, strona 
świata, nieba, boreus, hesperius, 
północna, zachodnia; w ogóle: niebo. 
Atlas axcm humero torąuet. 

Axib, is, m. deska. 
Axius, ii, ». rzeka w Macedonii 
Axóna, aa, a». rzeka w Gallii bel- 
gijskićj. 
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B. 
Babylon, 6nl8, i. stołeczne miasto 

Babilonii krainy w Azyi; stąd Ba- 
bylonicus i Babylonius, a, um, Ba¬ 
biloński, liumeri Babylonii, rachun¬ 
ki astrologiczne, albo przepowie¬ 
dnia z gwiazd, w czćm Chaldejczycy 
i Babilończykowie celowali; rzc- 
czoitr. Babylonine, Babiiończyk; Ba¬ 
by loni a , Babilonka; Babylonii, 
orum, Babiiończyk owie. 

Becaud&e, arum, m. imię, które 
sobie wieśniacy w Galin pod Dyo- 
klecyancm nadawali. 

Baoca, ae, i. jagoda, szczególniej oli¬ 
wna; wszelki owoc drzewny, bao 
ca arboris; — przenoś. perła, auri- 
bus in geminis baccae; stąd bac- 
catus, a, um, perłami obsadzony. 

Bacoar, aria, n. albo baccarls, is, 
ż. roślina, z którćj korzeni pędzo¬ 
no olejek przyjemnćj woni. 

Bacoba, ae, *. Bachantka, kapłan* 
ka Bachusa; Bacchis initiarę ali- 
quem (przypuścić kogo do tajemnic 
Bachusa przez poświęcenie). 

Baoohabundus, a, um, szalejący, 
wrzeszczący jak Bachantki. 

Bacchanal, alis, n. miejsce odby¬ 
wania obrzędów religijnych na 
cześć Bachusa; w licz mn. Bac- 
chanalia, ium, i iorum n. święto 
Bachusa, które aż dor. 186przed 
Chr. co trzy lata obchodzono; stąd 
Bacchanalis, e, do Bachusa na¬ 
leżący. 

Bftcchitfo, Cula, z. hałas, wrzawa 
Bachantek, uroczystość Bachusa 
obchodzących. 

B&cche-Bacohi-, patrz BaccŁus. 
BaccŁuadae, arum, m. ród Bachia- 

dów ze szczepu Heraklidów panu¬ 
jący w Koryncie. 

B noc hor, 1. obchodzić święto Ba¬ 
chusa; stąd bacchantes, bachantki; 
w odniesieniu: ay do ludzi w ogó¬ 
le: hałasować unosić się, rzucać 
się w uniesieniu, szaleć z radości, 
miłości i t. p., in antro, b) o wia¬ 
trach: szaleć, szumieć, sroźyć się; 
o wieści szeroko rozniesionćj: bac- 
chatur fama per urbem. 2) w znacz, 
przech. a) w natchnieniu składać 
utwory poetyczne, carmen, b) wy¬ 
dawać okrzyki, evoe. 3) w znacz, 
bier. o miejscach, gdzie się rozle¬ 
ga odgłos zgiełkliwych uroczysto¬ 
ści Bachusa, bacchata Naxos. 

Bacchus, i, m. syn Jowisza 1 Semeli, 
bożek wina; używa się o winnicy 
i winie, Bachus amat colles; hi- 
larans cortvivia Baccho; Baccho 
audito, przy okrzykach JoBacche. 
Stąd a) Bacchejus, Baccheus i Bac- 
chicus a, um, Bachusowy, do Ba¬ 
chusa odnoszący się. ó) BaGChis, 
idis, ż. zr: Baccha. c) Bacchius, a, 
um, Bachijski. 

Bacoifer, era, erum, jagodorodny, 
wydający oliwki. 

Bacenis, is, i. zachodnia część la¬ 
su Turyngów. 

Bacillum, i, fi. kijek, pręcik, zwła¬ 
szcza laska liktorów. 

Bactra, orum, rf. główne miasto Bak- 
tryanów, i sama kraina. Stąd a) 
Bactri, orum, m. Baktrowie, mie¬ 
szkańcy miasta B&ktry i krainy 
Baktryany. b) Bactrianus, a, um, 
Baktryański, terra B., kraina B.; 
Bactrianus, i, tn, Baktryanczyk, 
Bactriani, B&ktryańczyey. 

Bftotru8,i,Tzekaprzy mieście Baktra. 
Baculum, i, n. także baculua, i, nu 

laska, kij; 2) berło 



B a e b i u s 97 Barbarie ua 

JBaebius, iism. nazwisko rodu rzym¬ 
skiego; jako prym. Bebijski, ty¬ 
czący się Eebiusza. 

Baeoula, ae, ż. miasto w Hiszpanii 
Betyckićj. 

Baetiii, is, m. rzeka w Hiszpanii; 
stąd a) Bacticus, a, urn, Betycki, 
provincia, kraina Betyka w Hiszpa¬ 
nii; Bactici, orumt m. mieszkańcy 
Bety ki. b) Baeticola, ae, m. i z. przy 
rzece Betys mieszkający, c) Baeti- 
gena,ae m. iż. przy rzece B. uro¬ 
dzony. d) Baeturia, ae, z. półno¬ 
cno-zachodnia część B etyki. 

Bog&udae, m. patrz Bacaudae. 
Bagóafl, ae, i)3agous, i, m. rzeza¬ 

niec Twyraz perski). 
Bagrada, ae, m. rzeka między Uty- 

ką i Kartaginą. 
Bujno, arum, ż. miasto w Kampa¬ 
nii, słynne ciepłemi kąpielami; stąd 
Bajan lis, a, um, bajański; Bajanum, 
i, n. okolica bajańska. 

Bajulo,,l. dźwigać ciężary, sarci- 
nas bajulansmbajulus, i, m. ciężary 
dźwigający. 

Balaena, ae, ż. wieloryb. 
Balanus,i, i. żołądź=glans; 2) ga¬ 
tunek dużych kasztanów. 

B&latro, ónis, m. bałamut, hultaj, 
lizus, pieczeniarz. 2) przezwisko 
figlarza Serwiliusza. 

B&l&tus, us, m. beczenie, 
fi&lbus, a, um, zająkliwy, bełkot. 

2) B. rzymskie przezwisko. 
Balbutio, 4. jąkać się, zacinać 

się w mowie:—przenoś, de natura 
deorum (niezrozumiale mówić); 
z 4 przyp. perpauca; pieszczotli¬ 
wie nazwać, balbutit Scaurum. 

Baleares insulao albo Baleares, 
ium, i. wyspy Balearskie na mo¬ 
rzu Śródziemnem, Majorka, Mi- 
norka; stąd o) Balcaris, e, Balear- 
ski, rzeczow. Balearis, is, m. Ba- 
learczyk, najczęścićj w licz. mn. 
b) Baleańcus, a, run, Balearski, 

Słownik lac.-polski. 

rzeczow. Balearicus, przydomek Kw. 
Cecyl. Metełla. 

Balineum, i balneum, i, «. wlicz, 
mn. balinea albo balnea, takie 
bałneae, arum, łaźnia, kąpiel. 

Ballista, ae, i. zamek w Liguryi. 
Ballista, ae, i. kusza, machina wo¬ 
jenna, używana przy oblężeuiach 
do ciskania większych kamieni. 

Balneariua, a, um, do kąpieli na¬ 
leżący; stąd balnearium ii, n. miej¬ 
sce do kąpieli. 

Balneator, óris> m. utrzymujący 
łaźnie. 

Bało, 1. beczeć. 
Balsamum, i, n. balsam; także 

drzewo balsamowe. 
Balteus, i, m. także um, i, n. pas, 
pendent do miecza. 2) obwód, okrąg; 
— praecinctio w amfiteatrze. 

Bambalio, ónis, w. przezwisko 
rzymskie; wyraz obelżywy. 

Bandusia, ae, i. źródło przy We- 
nuzyi. 

Bartla, ae, i. miasto w Apulii;stąd 
Bantinus, a, um, Bantyński. 

Barathrum, i, n. otchłań, przepuść, 
kraina umarłych;—przenoś, b. ma- 
celli (o człowieku nienasyconym); 
Jmrathro donare (przetrwonić). 

Barba, ae, i. broda, u ludzi i zwie¬ 
rząt, b. promittere (zapuścić); b. 
promissa (długa); b. Tellere alicui 
(znak wzgardy). 

Barbana, ae, m. rzeka w Illiryi. 
Barbarę, przt/sł. po cudzoziemsku; 

— przenoś, błędnie, niezgrabnie, 
nieumiejętnie, loqui, ezclamare, 
laederc aliquid. 

Barbariaf ae, i -es, ei, i. kraj ob¬ 
cy; niepoptawność w mówię, dzi¬ 
kość obyczajów, niezgrabność w o- 
bejściu się. 

Barbarious, a, um, cudzoziemski, 
obcy, rzeaow. barbaricum, i, 
kraj obcy; — przenoś, nieobyczaj- 
ny, prostacki, dziki, nieokrzesany. 
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Barbarismus, i. th. niepoprawność 
w mówieniu. 

Barbarus, a, um, cudzoziemski, ob¬ 
cy; rztczoio. barbarus, i, m. cu¬ 
dzoziemiec, barbara, ae, i. cudzo¬ 
ziemka, barbarus hic ego sum, 
quia non intelligor ulli. Grecy na¬ 
zywali tym wyrazem wszystkich 
cudzoziemców; Rzymianie tycł^co 
nie byli ani Rzymianami, ani Gre¬ 
kami, barbarus nihil doli subesse 
credens (o królu perskim); barba- 
rorum maiimam vim prostravit 
(o Persach); — przenoś, r.ieuksztal- 
cony, nieokrzesany, dziki, barba¬ 
rzyński , gentes immanitate bar- 
barae. [jurenis. 

Brabatulus, a, um, bródkę mający, 
Barbatus, a, um, brodaty, o lu¬ 

dziach i zwierzętach, unum ali- 
quein ex barbatis illis (o dawnych 
Rzymianach, którzy brodę nosili); 
Ó) koziel; hircus barbatus. 2) 
Barbatus, i, m. przydomek Rzym¬ 
ski. 

Barbitos, i, m. i x. lutnia; także: 
poezya liryczna, nec Polyhymnia 
refu git tendere barbiton 

Barbula, ae, bródka 2. Barbuln, 
ae, m. przydomek rzymski. 

Barbue, i, m. barwena, ryba 
Barcaei, patrz Barce. 
Baro&ni , orum, tn. lud Partów. 
Baroas, ae, m. naczelnik rodu Ha- 

milkara i Hannibala, stąd przy¬ 
domek pierwszego; a) Barcacus, 
a, um. od Barkasa pochodzący; 
Ó) Barcinu*, a, um, należący do 
familii Barkasa, i Barcini, orum, 
m. familia Barkasa. 

Barce, es, i. miasto w Cyrenaice; 
etąd Barcaei, orum, tn. Barceowie, 
plemię koczująco. 

Barcinu*, patrz Barcas. 
Bardus. a, um, głupi, tępy. 
Bargasu, orum, m. lud w Hiszpa¬ 
nii tarrakoneńskićj. 

Bargyliae, arum, ź. i Bargyla, 
oram, n. miasto w Karyi; stąd 
a) Bargyletae, arum, m. Bargile* 
towie. h) Bargylieticus, a, um, Bar- 
giletycki. 

BŁrium, ii, n. miasto w Apulii. 
Baro. ónis, tn. głupiec. 
Barrus, i, tn. słoń, 
Basilious, a, um, królewski, pański, 

wspaniały; basilica, ae, i. wspa¬ 
niały z kolumnami gmach publi¬ 
czny w Rzymie, gdzie się odby¬ 
wały sądy i schodzili się kupcy 
(giełda). 

B&sio, 1. całować. 
Basie, is , z. podstawa, spód, postu¬ 
ment, statuae, columellae, tropaeo- 
rum; trianguli. 

Bisium, ii, n. całus, całowanie, b. 
dare, jactare. 

Basa&nia, ae, *. miasto w Illlryi; 
stąd Bassanitae, aTum, tn. Bassamci. 

Baseareus, ei, tn. przydomek Ba¬ 
chusa; stąd Bassarictfs, a, um, 
Bachusowy; Bassaris, idis, i. zs 
Baccha. 

Bassus, i, tn. przezwisko rzymskie. 
Bastarnae, i Basternac, arum, m. 

dawny lud przy Karpatach. 
Batavit orum, m. Batawowie, Hol- 

lendrzy, lud Celtycki, od których 
wzięła nazwisko wyspa leżąca mię¬ 
dzy rzekami Waal, Maas i morzem, 
insula Batavorum; stąd Batarus, 
a, um, Batawski, Hollenderski. 

Batillum. i, n. fajerka. 
Battus, i, m. założy ciel Cyreny w Li¬ 

bii; ztąd Battiades, ae, m. potomek 
Battusa, w licz. mn. Cyrenejczycy. 

Batulum, i, #f. miasto w Kampanii 
Batuó, ui, 3. bić, stukać, os, ali- 

cui; nieprzech, walczyć, bić się. 
Baucis, idis, i. żona Filemona. 
Bazaria, ae, i. kraina w Sogdyanie. 
Bdellium. ii, n. drzewo wysokości 
drzewa oliwnego, czarne, wonne. 

Beato, pnysl. szczęśliwie, błogo. 
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Be&tltas, atlfl, i beatitudo, Inia, i. 
szczęśliwość, błogosławieństwo. 

Beafcua, a, nm, szczęśliwy, błogi, 
błogosławiony; rzeczow. beatum, 
szczęście; w szczegół. a) w odnie¬ 
sieniu do dóbr doczesnych: maję¬ 
tny, zamożny, dobrze się mający, 
homo, mulier; stąd beati, bogacze; 
reąpublica, reipublicae status; rus 
(urodzajny); vox (pełny); ingcnii 
ubertas, rerum verborumque copia; 
ty beati, zmarli, sedes beatae, bca- 
torum insulae, (przy zachodnim 
brzegu okręgu ziemskiego podług 
dawnych wyobiaźeń). 

BSbryoea, um, m. lud w Bitynii, 
dawnćj Bebrycyi, krainie Azyi 
Mniejszćj. Stąd Bebrycius, a, um, 
Bebrycki, gens, albo króla Bebry- 
ksa dotyczący. 

Belgae, arnin, m. Belgowie, mie¬ 
szkańcy Gal lii Belgijskiej, Belga, 
ae, #». Belgijczyk. Stąd a) Bel- 
gicus, a, um. Belgijski; Gallia B. 
albo samo Belgica północna część 
Gallii. ty Belgiom ii, część Galii! 
Belgijskiej. 

Beli-, patrz Belus. 
Bellaria, orum, n. wety, łakocie. 
Bellator, óris, m. wojownik; przym. 

bitny, waleczny, wojowniczy, equus, 
koń do boju. 

Bell&trir, icis, z. bohaterka, do woj¬ 
ny usposobiona; — przenoś, ira- 
cundia. 

Bell©, przysł. grzecznie, przyjemnie, 
wybornie; epistoła belle scripta; bel- 
le se habere, b. habere albo b. esse, 
miććsię dobrze, byćwdobrym stanie; 
b. adhuc, dotąd idzie, dotąd dobrze. 

BeUÓróphon, outis, m. i -ontes, ae, 
m. wnuk Syzyfa, który zabił Chi¬ 
merę ; stąd Bellerophonteus, a, um, 
do Bellerofonta odnoszący się. 

Belllcósus, a, um, waleczny, wo¬ 
jowniczy. 

Bellioufi, a, um, wojenny, ściągają¬ 

cy się do wojny, disciplina, rirtos; 
rzeczowbellicum, i, n. znak trąba 
dany, hasło do bitwy, bellicum 
canere. 2) więcćj poet. — bellico- 
sus, Komulus, ciritas. 

BeLliger, era, Órum, bitny, wojenny* 
Belligero, 1. wojować, wojnę pro¬ 

wadzić, walczyć. 
Bellipotens, tis, bitny, waleczny. 
Bello, 1. wojować, toczyć wojnę, 

w ogóle: walczyć, ne bellare peiv 
sereraret; cum aliquo; adrersut 
aliąuem, alicui, per aliąuem, In¬ 
ter se; bellum bellare; animo bel* 
lare cum aliquo, być nieprzyjaciel¬ 
skiego usposobienia. 

Bellocassi, orum, m. lud w Gallii 
lugduńskićj. 

Bellóna, ae, i. bogini wojny. 
Bello vaci, orum, m. lud w Gallii 

belgijskiej. 
Bellua- bellui-, patrz belna 
Bellum, i, wojna, ncque pax 

nequc b.; b. Helretiorum (z Hel¬ 
wetami); hoc bello: bello i belli 
(w wojnie); vel domi vel belli, 
belli domique, domi belligue, do- 
mo belliąue, domi belloque, bel- 
lum commorere, wzniecać; parare, 
comparare, adornare, przygotować 
się do wojny; administrare, gere- 
re, agere, prowadzić; ducere, prze¬ 
ciągać, przewlekać; inferre, wydać, 
wypowiedzićć; bello persequi ali- 
quem, ścigać zbrojnie; bellum de- 
lere, componere, przytłumić, ukoń¬ 
czyć; administrare, zarządzać; bel¬ 
lum bellare, prowadzić;—przenoś, 
kłótnia, spór, zwada, bellum indi- 
cere philosophis; cum improbis 
aefemum bellum suscipere; 2) za¬ 
miast proelium, bitwa, potyczka, 
copias ad bellum educere; bellum 
apud Cibalam instracns. 

Bellua, a, um, zgrabny, udatny, 
ładny, dogodny, przyjemny, homo: 
epistoła; subsidium senectuti bel- 

7* 



Beluft 100 

lissimum; dobry, fama; zdrów, fac 

bellus rerertare. 
Belua, i bellua, ae, i. zwierz, po¬ 

twór, b. Lemae; o ludziach: im- 
m&nis belua (Werres); non sum fera 
belua; inutilis, impura b. także: 
ayaritia, b. fera. Stąd a) belulnus, 
a, um, zwierzęcy, bydlęcy; b) be- 
Iuóbub * a, um, pełen dzikich zwie¬ 
rząt, potworów. 

BA his, i, m. 1) założyciel państwa 
Babilońskiego; 2) król Egiptu. Stąd 
tf) Belidea, ae, m. Belida (syn al¬ 
bo wnuk Belusa). ft)Belis, idle, i. 
zwykle w licz. mn. Belidy, wnu¬ 
czki Belusa, córki Danausa. 3)bó- 
atwo indyjskie. 4) rzeka w Fcnicyi. 

Ben&cus, i, m. jezioro Garda. 
Bene, przysl. st. wyż. melius, najw. 
optime, dobrze we względzie fizy¬ 
cznym, umysłowym i moralnym, 
a zatem: a) dobrze, przyjemnie, 

dogodnie, stosownie, obficie, do¬ 
statecznie; i t. p.; dobrze, rzetel- 
telnie, poczciwie i t. p., także: ze 
względu na skutek, szczęśliwie, 
pugnare, agere, yertere i t. p.; be¬ 

ne dicere, dobrze, dokładnie mó¬ 
wić; bene dicere alicui, o kim do- 
bTze mówić; bene facere, dobrze 
robić, dobry skutek wywierać (o le¬ 
karstwach); b. facta, dobre, szla¬ 
chetne czyny, zasługi; bene facere 
alicui, komuś dobrodziejstwo albo 
gTzeczność wyświadczyć; sibi la- 
cere b., zrobić sobie przyjemność, 
co dobrego; działać na swoją ko¬ 
rzyść; bene est alicui, dobrze się 
powodzi, dobrze mu z tern; bene 
est, bene habet, dobrze jest, do¬ 
brze idzie, jestem zadowolony; be¬ 
ne yendere, drogo przedawać; b. 

emere, tanio kupować; z przy w. 
lub przysl. drugim: dosyć, bardzo, 
znacznie, b- magnus, robustus; b. 

longe, b. manę. 
Benedioo, dixi, dictum 3. patrz bene 

Be nign e 

Benefacio, feci, factum 3. patra 

bene. 
Benefloentia, ae, i. dobroczynność. 
Beneftciarius, a, um, do dobro¬ 

dziejstwa należący, res; stąd be- 
neficiarii, orum, m. żołnierze uwol¬ 
nieni od ciężkiej pracy (sypania 
szańców, kopania rowów, noszenia 
wody), z łaski wodza uprzywilejo¬ 

wani. 
Beneficium, ii, n. «) dobrodziej¬ 

stwo, przysługa; beneficio, za po¬ 
średnictwem, wstawieniem się, 

przyłożeniem się, z łaski, przy po¬ 
mocy czyjćj albo czego, nostricon- 

sulatus beneficio; quem Caesar,mco 
beneficio, in Norocomenses retn- 
lit. b) zaszczyt, wynagrodzenie, 
wywyższenie, cooptatio collegio- 
rum ad popnli beneficium trans- 
ferebatur, c) beneficium liberorom, 
przywilej uwalniający od pewnych 
zobowiązań urzędowych, mianowi¬ 

cie od opieki takich, którzy mieli 
kilkoro dzieci; d) także: osoby do 
wynagrodzenia lub wywyższenia* 

przeznaczone; zwykle w tćm zna¬ 
czeniu używa się licz. mn., in be- 
neficiis ad aerarium relatus es * 

Baneficus, a, um, dobroczynny, 
usłużny, stop. wyż. beneficentior* 
najwyż. beneficentissimus. 

Beneventum, i, m. miasto Hirpi¬ 
nów wSamniuin; stąd Benerenta- 
nus, a, um, Benewentański. 

Benevóle, przysł. życzliwie, łaska¬ 

wie, dobrotliwie. 
Benewolentia, ae, i. życzliwość, 
sprzyjanie, dobroć, przychylność, 

miłość; także: dowód życzliwości, 

talem b. lacrimans accepit. 
Benev6lus,a, um,życzliwy, łaskawy 

st. wyż. benerolentiór, najw. bene* 
yolęntissimus, erga aliąuem, alicui 

Benigne, przyti. 1) pod względem 
chęci: dobrotliwie, łaskawie, chę¬ 

tnie, przyjaźnie, życzliwie; boni- 
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gna albo b. dicis, jesteś bardzo 
łaskaw, bardzo dziękuję, obowią¬ 
zany, wdzięczny jestem (nawet kie¬ 
dy się czego nie przyjmuje, kiedy 
się odmawih) b. dicis, bardzo dzię¬ 
kuje, nie £hcę, Hor. ep. I, 15, 
62; 2) pod względem czynu: do¬ 
broczynnie, szczodrobliwie, hojnie, 
obficie. 

Benlgnitaa, &tisf a. życzliwość, do¬ 
broć, dobrotliwość, łaskawość, u- 
przejmość; dobroczynność, dobro¬ 
dziejstwo, przysługa. 

Benignua, a, um, 11 uprzejmy, życz¬ 
liwy, łaskawy, przyjazny, oratio 
bonigna; bcuigno vultu aliąuem 
ezcipere; 2) szćzodrotliwy, usłu¬ 
żny, dobroczynny, z przyp. 2 b. 
vini somuique, szczodre używają¬ 
cy; — przenoś, żyzny, bujny, pło¬ 
dny, ager, terra; vena ingenii. 

Beo, 1. uszczęśliwiać, obdarzać, 
ali^ucm aliqua re. 

Boreoynttus, a, um, tyczący się 
góry Berecyntus wu Frygii, po¬ 
święconej Cybeli, stąd frygijski; 
mater, albo samo Berecyntia, Cy- 
belc; stąd Berecyntius, a, um, 
należący do Cybeli, jej czci i u- 
roczystości, heros (Midas); tibia. 

Berenlce, es, i. 1) córka Ptolo- 
meusza Filadelfa, żona Ptolomcu- 
sza Ewergeta; 2) imię kilku miast 
np. Cyrenaiki; stąd Berenicis, idis, 

okolica Cyrenaiki. 
Bergómum, i, n. miasto w Gallii 
cyzalpińskiej. 

Beroea, ac, z. miasto w Macedo¬ 
nii; stąd a) Beroeaeus., i. m. Be- 
rocjezyk; b) Bero enses, min, m 
Berocńczycy. 

Ber&nes, um, »/. lud w Hiszpanii 
tarrakoneńskićj. 

Berytus, i, *. miasto na pobrzeżu 
fenickićm. 

Boa, bessis, w. dwie trzodę części 

całości, więc względem assa 8 un- 
cyi; foenus ex trieate Idibus Quin- 
ctilibus factnm erat bessious, pro¬ 
cent z 73 postąpił na % to jest, 
podług naszćj rachuby od 4 do 8. 

Beaal, orum, «t. lud w Tracyi; stąd 
Bessicns, a, ran, Be9sycki. 

Bestia, ae, i. żwierz, szczególniej 
fera b. albo samo bestia, dziki 
żwierz; stąd ad bestias mittere 
condemu&re (skazać na w alkę z dzi 
kiemi zwierzętami). 2) Bestia, ae 
ż. przezwisko familii rzymskiej. 
Besti&rius, a, um, tyczący się 
zwierząt, ludus, igrzysko, walka 
człowieka ze zwierzętami dzikicmi. 
neczow. bestiarius, ii, m. człowiek 
walczący ze zwierzętami. 

Bestióla, ae, zwierzątko. 
Beta, ae, ćwikła, burak. 
Betula, ae, f. brzoza. 
Beaira, ae, %. miasto w Azyi n stóp 
góry Paropamizus. 

Bias, antis, m. jeden z siedmiu 
mędrców z Pryeny w Jonii. 

Bibaoulus, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Bibliopóla, ae, m. księgarz. 
Bibliotheca, ae, i. księgozbiór, bi¬ 

blioteka. 
Biblus, i, i. roślina egipska, na 

której liściach zasuszonych pisano. 
Bibo, bibi, 3. pić, b. e gemma, albo b 

gemma, b.auro (z kielichów drogie- 
mi kamieniami, złotem ozdobnych), 
b. aram; aut bibę aut abi, albo pij 
albo idź precz; bibere morę Grae- 
co, od małych kieliszków do wiel¬ 
kich puharuw przejść; poet. b 
tluwen, mieszkać nad rzeką. — 
przenoś.nasiąkać, wysysać, ciągnąć 
w siebie, sat prata biberunt; hor- 
tus aquas bibit; lanac coioFcmbi- 
buut; hasta b. cruorem; b. amo- 
rcm; b. auribus (słuchać chętnie) 

Bibraoto, is, n. główne miasto 
Eduów 



BibriŁi, actis, $. miasto Bemów 
w (jailii belgijskiej. 

Bibróci, orum, w. ład w Biy- 
tannii. 

Bibulus, a, um, pragnący napoju, 
chciwie pijący, Falerni liquidi;— 
przenoś, wciągający wilgoć, nubes, 
lapis, lana, arena; charta (bibuła) 
papier przebijający; aures (chciwe 
sluchauia). 2) Bibulus, i, m. rzym¬ 
skie przezwisko. 

Biceps, cipitis, dwugłowy; dwu¬ 
wierzchołkowy, Parnassus; na dwa 
stronnictwa podzielony, ciritas. 

Bicólor, óris, dwubarwny. 
Bicorniger, era, erum, dwurogi, 

przezwisko Bachusa. 
Bioornis, e, dwurogi, caper. Fau¬ 
ni; luna; furca; fluvius (na dwa 
ramiona dzieląca się, dwa ujścia 
mająca). 

Bicorpor, óris, dwuciclisty 
Bidena, tis, dwuzęby; rztczoic. rodź. 
tn. narzędzie do rozbijania ziemi, 
motyka; rodź. ż. zwierzę ofiarne 
o dwóch zębach, szczególnićj owca; 
w ogóle: owca. 

Bidensis, patrz Bidis. 
Bident&l, &lis, n. piorunowisko, 

miejsce rażone piorunem, na któ- 
rem zwierzę (bidens) dla przebła¬ 
gania bogów na ofiarę zabijano. 

Bidis, is, i. miasto w Sycylii, stąd 
a) Bidensis, e, bideński. b) Bidini, 
orum, m. Bidyńczycy. 

Biduum, i, n. przeciąg dwóch dni; 
biduo post, po dwóch dniach, we 
dwa dni potem. 

Biduus, a, um, dwudniowy. 
Biennium, ii, «. przeciąg dwóch 

lat, biennio, przez dwa lata- 
Bif&riam,przyst. na dwoje, na dwie 
strony. 

Bllidus, a. um, na dwie części roz¬ 
łupany, podzielony. 

Biforis, e, o drzwiach otwierają¬ 
cych się na dwoje, b. valvae; 

2) o flecie; mającym dwa otwory, 
do wydania wyższych i niższych 
tonów, biforem da tibia cantu tfu 

Biformatus, a um, i biformis, e, 
dwukształtny. [Janus. 

Bifrons, tis dwa czoła mający, 
Bifurous, a, um, rosochaty, roz¬ 
dwojony. 

Biga, ae, ż. .zwykle w licz. mn. bi- 
gae, arum 1) uprząż parokonna; 
2) wóz mający parę zwierząt za¬ 
przężonych; stąd bigatns, a, um, 
(nnmus) pieniądz mający na stęplu 
wóz parokonny. 

Bigerra, ae, i. miasto Oretanów 
w Hiszpanii tarrakoneńskićj. 

Bigerriónes, um, m. lud Oallii 
akwitańskićj. 

Bijugis, e, w parze zaprzężony, 
lynces; equi; podwójny, fasces 
(pęki dwóch konsulów). 

Bijugus, a, um, w parze zaprzę¬ 
żony, equi, albo samo bijugi; cer- 
tamen bijugum, walka z wozów 
parokonnych. 

Bilbilia, is, i miasto i rzeka w Hi¬ 
szpanii tarrakoneńskićj 

Bi libra, ae, L dwa funty. 
Bilibns, e, dwufuntowy, dwa funty 

ważący. 
Bilinguis, e, dwujęzyczny, dwoma 
językami mówiący; nieszczery, o- 
błudny. 

Bilis, is, i. żółć;—przenoś, gniew, 
niechęć, bilem morere, rozgniewać; 
2) atra albo nigra, melancholia, bi- 
lis suffusa, albo suffusio bilis lu- 
ridae, żółtaczka. 

BUix, lols, dwudrótowy, lorica. 
Bilustrls, e, dziesięcioletni. 
Bimiris, e, przy dwóch monach 
leżący, Corinthus. 

Bimaritus, i, tn. mający dwie żony 
Bimater, tris, m. dwie matki ma¬ 
jący, przezwisko Bachusa. 

Bimetnbrls, e_ podwójne członki 
mający, jak Uentaurowie 
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Bimestria, e, dwumiesięczny. 
Bimu*, a, itm, dwuletni; 2) do 
dwóch lat ściągający się, senten- 
tia, wyrok przedłużający rządy pTO- 
wincyi na dwa lata. 

Biiii, ae, a, po dwóch, pG dwie, 
po dwa, renationes binae per quiii- 
que dies; z rzeczownikami, które 

tylko w licz. mn. są używane, albo 
w licz. mn. mają odmienne zna¬ 
czenie: castra, literae, copiae; tak¬ 

że przy liczbach: bina milia, si 
bis bina quot essent didicisset; o o- 
sobach i rzeczach, które aię liczą 
razem, w parze: aimui bini roges, 

consules (po dwóch na jeden rok); 

bini boves (para wołów). 

Binominis, e, dwuimienny. 
Bioni Bio, ónis, m. uczeń Teo- 

frasta znany jako satyryk, około r. 
300 przed Chr., stąd Bioneus, a, 
um, uszczypliwy, dowcipny 

Bipalmis, e, dwupiędziowy. 
Bipartto, 4. dzielić na dwie części 

bipartitns, podzielony na dwie czę¬ 
ści, z dwóch części składający się; 
stąd hipartito, przysl. w dwóch 
częściach, podwójnie, z dwóch stron. 

Bipatens, tis, z dwóch stron otwarty. 
BipSdalis, ©, dwustopowy. 
Bipennifer, fira, erum, noszący 

obosieczną siekierę. 
Bipennis, e, obosieczny, rzeczow. 
bipennis (secnris), is, *. oręż obo¬ 

sieczny. 

Bipes» pódis, dwunogi, o dwóch 
nogach; rzeczow. w lićz. mn. bi- 
pedes, zwierzęta dwunożne. 

Birtmis, e, dwnwiosłowy, o dwóch 
wiosłach, jako rzeczow.: parni bi- 
remis; ó) dwa rzędy wioseł mają¬ 
cy, dwa rzędy ław dla robiących 

wiosłami. 

Bi», przysl. dwa razy, b. consul 
factus, który dwa razy był kon¬ 
sulem; przystoicie: bis ad eundem 

(lapidem offendere), dwa razy je¬ 
den błąd popełnić. 

Blsaltae, irum, sw. lud w Mace¬ 
donii nad rzeką Strymon; stąd Bi- 
saltica, albo BisalłU^ i?, l. irąj 

Bizaltów. 
Bisaltid, idis, i. córka Bizaltesa 

(Teofana). . [pontydą. 
Bisante, Sb, i. miasto nad Pro- 
Bistónes, um, m. Bistonowie, lud 
Tracki; stąd a) Bistonis, idie, *. 
do Bistonii należąca, rzeczow. ro¬ 
dem z Tracyi. b) Bistonius, a, um, 
bistoński, tracki. 

BiBulous, a, um, na dwoje rozłu¬ 
pany, rozdzielony, ungula. 

Bithynl, oram, m. Bityńczyko- 
wie, mieszkańcy krainy zwanćj 
Bithynia, ae, i. w Azyi Mniej- 
szćj. b) Bithynicus, a, um, bi- 
tyński, rzeczow. Bithynicus, jako 
przydomek Pompejusza; c) Bithy- 
nis, idis, *. kobieta z Bitynii d) 
Bithynus, a, um, należący do Bi¬ 
tynii 

Bito, albo Biton, ónis, w. brat 
Kleobisa, syn argiwskiej kapłanki 
Cydyppy. 

Bitumen, ini», n. klej ziemny, 
smolny, stąd bitumineus, a, um, 
dotyczący się kleju smolnego Tirea 
b. B bitumen. 

Bituriges, um, m. Biturygowie, lud 
w Gallii akwitańskiej, także; w licz. 
pojed. Bituryr, Bituryg. 

Bivium, ii, n. droga rozstajna; od 
birius, a, um, rozstajny, o dwóch 
drogach; także: Bivius, ii, m.imię 
rzymskie. 

Blandae, arom, *. miasto w Lu- 
kanii. 

Błande, przysl. pochlebnie, łago¬ 
dnie, przyjemnie, grzecznie. 

Blandiloęuens, tis, łagodnie, po¬ 
chlebnie mówiący* stąd blandilo- 
ąuentia, ae, i. mowa łagodna, 
przy mi lanie się w mówieniu 
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Blandimentum, i, n. przymilanie 
się, pochlebianie, ponęta, ujmo¬ 
wanie, najczęściej w licz. mn. multa 
blandimenta plebi data. 

Bl&ndior, 4. pochlebiać, przymilać 
się, libus: votis snis; 
coeptis; Yohiptas blnnditur suavi- 
ter senaibus nostńs (wabi, przy¬ 
nęca). 

Blanditia, ae, r. pochlebstwo, pie¬ 
szczota, przymilanie się, najczę¬ 
ściej w licz. mn. adhibere blan- 
ditias; dicere blanditias alicui; 
ponęta, b. YoluptatumUectionispoe- 
tarum. 

Blandua, a, um, przyjemny, po¬ 
chlebny, przymilaniem się nakla- 
niający do czego, blandnm duce- 
re ąuercus; powabny, przyjemny, 
łudzący, ponętny, vox, oratio, ver- 
ba, consuetudo, voluptas, illece- 
brae volnptatis. 

Blatero, 1. paplać, bredzić, z 4 
przyp. stulta, verba Yitiosa; stąd 
blatero, onis, m. papla. 

Blatta, ae, rodzaj zeńshi mól; 
stąd bl&ttarius, a, um, tyczący się 
mólów; b. balnca, ciemne łaźnie. 

Blatta, ae, z. purpura, szkarłat; stąd 
blattinus albo blattcus,a, um, szkar¬ 
łatny, purpurowy. 

Blaudemiua, a, um, pochodzący 
z Blaudus we Frygii. 

Boarius, a, um, do wołów odno¬ 
szący się, forum b., rynek wolowy. 

Booohus, i, im. król Maurytauii; 
2) roślina od jego imienia nazwana. 

Boebe, es, x. miasteczko i jezioro 
w Tcssalii; stąd aj Boebeis Idis, 
i. jezioro Boebe; bj Boebóius, a, 
um,bebejski, tessalski. 

Boaotaroh.es, ae, m. najwyższy 
urzędnik w Beocyi. 

Boeótl, orum (w skróć, um), m. Beo- 
towie, mieszkańcy Beocyi, krainy 
w Grocyi środkowój. Stąda/Boeo- 
tius, a, um, heotyclći i Boeotii 

orum, im. Beotowie; b) Boeotus, a, 
um, beotycki. 

Boóthus, i, m. filozof stoicki. 2) 
sławny rzeźbiarz. 

Boji, orum, m. lud mieszkający 
tu i owdzie w Gallii, Italii, Ger¬ 
manii i Ncryku; stąd a) Boja, ae, 
z. kraina Bojów, b) Bochemnm, 
albo Boichemum, i, n. kraj Bojów. 

Bolao, arum i. miasto Ekwów 
w Lacyum; stad Bolanus, a, um, 
bolański, i Bolani, orum, Bola- 
nowie. 

Bombyx, yois, z. jedwabnik, owad 
robiący jedwab’ 

Bomiloar, aris, m. wódz kartagin- 
ski; 2) przyjaciel Jugurty. 

Bona Dea, bogini czczona od sa¬ 
mych Bzymianek w domu zony 
kapłana zwanego Pontifex Ma- 
ximus. 

Bonitaa, atia, z. dobry przymiot, 
dobroć, agrorum, aquae, vocis; pod 
względem duchowym i moralnym: 
wyborność władz umysłowych, do¬ 
broć, dobroć serca, poczciwość, 
rzetelność, prawość, miłość rodzi¬ 
cielska, naturae, ingenii, cansae. 
Yerborum. 

Bononia, ae, *. miasto w Gallii 
cyzalpińskiój, Bologna; stąd Bo- 
noniensis, e, bonoński z Bononii, 
albo przy Bononii; 2) miasto w Gal¬ 
lii belgijskiej, dziś Boulognc. 

Bonum, i, n. dobro; aj w licz. mn. 
bona, orum, n. dobra, majątek, b. 
publicare, vcndere, restitnere; pos- 
siderc; esse in bonis, być w posia¬ 
daniu majątku; b) bonom, pożytek, 
korzyść; in bonum aliąnid rertere; 
b. publicum; b. omnium, dobro 
powszechne, dobro kraju; legesex 
bono et aeąuo, patrz aeąuus; quis 
ullam ullius boni spem in eo ha- 
beret (któżby się od niego czego 
dobrego spodziewał); quid mihi 
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rit laoni (cóżby mi to pomogło); 
ctii tono (w jakim celu, na co); 
o) ■ w duetowym i moralnym wzglę¬ 
dzie: dobro, dar, talent, cnota, to¬ 
na naturae, animi; multa alia ab 
natura tabuit tona; naturaliquo- 
dam tono; nihil quidquam melina 
a diis homini datum (żadne wię¬ 
ksze dobro, nic lepszego); summum 
bonum; tonnm mentis est Yirtus; 
bona aut mała (zalety albo błędy); 
acer bonorum et Titiorum suorum 
judei. 

Bonus, a, um, stop. wyż. melior, 
najwyż. Optimus, Ę dobry, mia¬ 
nowicie: 1) w fizycznym i ducho¬ 
wym względzie: turni, calamus, 
portus; vox; carmina, scripta; ar- 
tes (przymioty), indoles, memoiia; 
aj pod względem rodu, pochodze¬ 
nia: znakomity, szlachetny, b. ge- 
nerc natus; civem Atticam touam, 
bonis prognatam; bj pod względem 
powierzchowności: piękny, ładny, 
przystojny, bona forma mulier; 
cervix; cj co do usposobienia i dzia¬ 
łania: dobry, zdatny, zręczny, 
dzielny, t. gubernator, poeta, ar- 
tifices; szczególniej w działaniach 
wojennych: toni malique; toni 
atque ignavi; vir paće telioque 
bonus; tello meliores, optimi; d) 
co do liczby: dostateczny, znaczny, 
tona pars sormonis; t. pars homi- 
num; sit bona librorum copia; 2) 
we względzie moralnym: dobry, 
prawy, rzetelny, poczciwy, szano¬ 
wny, cnotliwy, b. animo facere, 
esse in aliquem; t. consilio; b. fi? 
des, amicitia, conscientia, opera, 
causa; o osobach: paterfamilias, 
amicus, socius; femina; często: yir 
t. albo samo bonus, w przemówie¬ 
niu przyjacielskim do Logo: przy¬ 
jacielu, mój kochany, o bonę; bo¬ 
nę; boni; czasem ironicznie: bonę 
custos defcnsorque proyinciae; bo¬ 

nę aceusator; takie: Bonus, jako frzydomek Focyona, poczciwy, aj 
*od względem politycznym: do¬ 

brze myślący, patryota, prawy, 
wiemy, civis, vir, optimarum par- 
tium esse; bj łaskawy, przychyl¬ 
ny, życzliwy, des bonus reniam; 
tos Manes este boni; sis bonus o 
felixque tuis; eo velim uti pos- 
sem bono in me; stąd Bona Dea 
(patrz wyićj) i przydomek Jowi¬ 
sza: J. Optimus, Maximus (pisze 
się zwykle J. O. M. II) pod 
względem stanu zdrowia, położe¬ 
nia, okoliczności: dobry, wyborny, 
czerstwy, zdrowy, silny, color; 
sanguis, aetas (młodość), Yaletudo, 
ovis; mens; bono animo esse, albo 
bonum animum habere być do- 
brćj myśli; także: dobry, wybor- 
ny, pożądany, tempestas; omnibus 
optimis rebus usus (stan gospodar¬ 
stwa pod każdym względem po¬ 
myślny); b. res, przysmaczki, ła¬ 
kocie; 2) dobry, przyjemny, przy¬ 
jazny, szczęśliwy, dies, exitus; fa¬ 
ta; fortuna; fama, spes; (porów, 
gratia i yenia); bonae res; pomyśl¬ 
ne położenie, szczęście; in bonam 
partem accipere; przyjazny, z do¬ 
brą wróżbą, a?es, auspicium, bo¬ 
na rerba; quod bonum, faustam, 
felix, fortnnatumque sit (sposób 
mówienia przy rozpoczęciu jakiej 
ważnćj rzeczy używany); bonum 
factum, formuła używana w ©dy¬ 
ktach; 3) ad aliquid, i alicui rei, 
dobiy, stosowny, przydatny, od¬ 
powiedni; bonum est, melius est, 
to jest dobre, przydatne, pożyte¬ 
czne, lepsze i t. p., także z tryb. 
bezok. optimum esse ratus (uwa¬ 
żając to za najlepsze i najstoso¬ 
wniejsze. 

BÓo, 1. krzyczćć, ryczćć, brzmićć. 
Bodtea, ae albo is, stróż nie-* 

dzwiedzia poganiacz; gwiazdozbiór 
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Bora, ae, m. góra w Macedonii. 
Botom, ae, m. wiatr północny; 
rento B. (przy wietrze pól.-); stąd 
północ; boreus, a, urn, północny. 

Borni, 6rum, m. zamek na pół¬ 
wyspie Trackim. 

Boryathenes, is, m. rzeka w Sar- 
macyi, Dniepr; stąd a) Borysthe- 
nidae, arum, m. mieszkańcy nad 
Dnieprem; b)Borysthenins, a, um, 
dotyczący się tej rzeki. 

Boa, ovia, m. i ż.bydlę,wól,kro¬ 
wa; bori clitellas imponere, wil¬ 
kiem orać, przysłowie, poręczyć 
komu to, do czego niezdatny; 2) 
ryba morska, gatunek płaszczki. 

BoapÓrua, i, m.Thracius, ciaśnina 
Konstantynopolitańska; Cimmerius, 
ciaśnina Jenikałe: samo Bosporus, 
kraina rozciągająca się od ciaśni- 
ny Cymmeryjskićj aź do Kolchidy; 
miasto Bosporus. Stąd a) Bospo- 
ranus, a, um, bosporański i Bo- 
sporanus, i, m. Bosporańczyk, zwy¬ 
kle w licz. mn. mieszkańcy krai¬ 
ny Bosporu. b) Bosporius, a, um, 
i Bosporicus, a, um, bosporyjski. 

BoTi&nuzn, i, n. główne miasto Pen- 
trów w Samnium. 

BoTlłlae, arum, I. miasto w La- 
cyum; stąd Borillanus, a, um, bo- 
willański, także: pugna Borilla 
(o zamordowaniu Klodyusza przez 
ludzi Mil ona). 2) miejsce w krai¬ 
nie Arpinum, stąd Borillanus, bo- 
willański. 

BoTiUua, a, um, wołowy, grex. 
Braoa, ae, (bracca), zwykle w licz. 
mn. bracae, arum, i. spodniedłu¬ 
gi© i szerokie; stąd bracatus, a, 
um, w spodnie bracae zwane ubra¬ 
ny; a ponieważ je pierwiastkowo 
Persowie, Gallowie i inni cudzo¬ 
ziemcy nosili, znaczy więc braca¬ 
tus cudzoziemski; Gallia br. = 
Transalpina, Narbonensis; cogna- 
tio braccata, szyderczo; pokrewień- 
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stwo z Gallami, jako i oarbarzyn- 
cami. 

Braohium, ii, n. ręka dolna, od dło¬ 
ni aż do stawu łokciowego (dal¬ 
sza część nazywała się laoertus); 
w ogóle: ramię, supra dextmm 
brachium; przysłowia: brachia sua 
praebere alicui rei (pomagać, stać 
się uczestnikiem czego); leri bra- 
chio agere (chodzić koło czego 
niedbale); molli brachio objurgare 
(łagodnie strofować); dirigere bra¬ 
chia contra torrentem (opierać się 
mocniejszemu);—przenoś, o wszyst- 
kićm, co ma podobieństwo do ra¬ 
mion: o kleszczach raka i nie¬ 
dźwiadka, brachium cancris omni¬ 
bus majus; brachia contrahit scor- 
pius: o drzewach: in brachia ra- 
morum spargi; o rzekach: b. flu- 
minis: o oblężeniach: brachia du- 
cere: o poprzecznćm drzewie na 
maszcie: intendi brachia relis: o 
odnogach rzek fluminis; o łańcu¬ 
chach gón brachia emittit. Stąd 
a) brachialis, e, ściągający się do 
ramion: b) brachiatus, a, um, ma¬ 
jący ramiona lub gałęzie, c) bra- 
chiolum, i, n. ramionko, rączka. 

Braotea, ae, ł. cokolwiek jest cien¬ 
kiego, blaszkowatego, blaszka, li¬ 
stek, płatek, szczególniej złota; tak¬ 
ie zdrob. bracteola, ae, i, auri. 
Stąd bracteatus, a, um, powleczo¬ 
ny blaszką; — przenoś, bracteatus 
leo (żółty jak złoto): felicitas (po¬ 
zornie jaśniejące); dictum (złote, 
wyborne zdanie). 

Branchidao, arum, m. Branchido- 
wie, potomkowie Branchusa, ka¬ 
płani Apollina w Dydymie. 

Brannovices, patrz Aulerci. 
Brasaica, ae, i. kapusta. 
Bratuspontium, ii, miasto w Gal- 
lii belgijskiej. 

Breuni, orum, w. mieszkańcy Alp 
w Becyi. 
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Brevi&rlum, ii, n. skrócenie, krót¬ 
ki wykaz, historiae Eomanae; ra- 
tionum, imperii. 

Breviloquens. tis, krótkomówny; 
Etąd breyiloquentia, ae, *. krót¬ 
kość w mowie. 

Brevia, e, krótki, pod względem 
wysokości: mały, niski, judei, for¬ 
ma, hasta, Tirgulta; co do głębo¬ 
kości: płytki, miałki,breria rada, 
albo samo breria, mialczyzna, mie¬ 
lizna; co do odległości i szeroko¬ 
ści: mały, krótki, wązki, via, iter, 
cursus; aqua; w odniesieniu do 
czasu: krótki, noctes, spatium; bre- 
Ti tempore, albospatio, albo samo 
bre?i, w krótkim czasie, wkrótce; 
ad brere, na krótki czas; ztąd o 
rzeczach krótkićj trwałości: krótki, 
trajectns, occasio, labor, imperium, 
rosa (nietrwała, znikoma), domi- 
nus (krótko żyjący); także o zgło¬ 
skach i wyrażeniu: krótki, syllaba, 
nanatio; brevi albo breribus ver- 
bis, w krótkości, w niewielu sło¬ 
wach; breve faciam, dicwn, skró¬ 
cę, w krótkości powiem; in brere 
cogere, skrócić; breris esse labo- 
ro, obscurus fio; w ogólności: ma¬ 
ły, szczupły, mus, census; skro¬ 
mny, coena, mensa. 

Brevitas, atis, z. krótkość, spatii; 
br. nostra, nasz mały wzrost; o cza¬ 
sie: b. diei, temporis; o krótkości 
zgłosek i wyrażenia: syllabarum, 
pedum; br. respondendi, w odpo¬ 
wiedzi; breritatis causa. 

Breviter, przysł. krótko, brevius, 
brerissime, describere; parro bre- 
vius, w ciaśniejszej przestrzeni;— 
equum brerius compcilere gyro; 
o zgłoskach i rozwinięciu myśli: 
krótko, w kilku słowach, dicere, 
ciponere, describere, declarare. 

Briareus, ći, m. olbrzym sturęki; 
stąd Briareiuo, a, um, .tyczący się 
Bryareja 

Briniatea, um, m. lud wLiguryn 
Brisóis, idoa, i. córka Bryzesa, 
Hippodamia. 

Brifcanni, orum, m. Brytannowie, 
takie: w licz. poj. Britannus, i, 
Brytańczyk, od Britannia, ae, i. 
Brytannia (Anglia i Szkocya). Stąd 
Britannieus, um, brytański i Bri- 
tannicus, i, m. przezwisko syna 
cesarza Klaudyusza. 

Brlto, dnia, m. Brytańczyk. 
Britómartia, is, i. bóstwo Kreteń- 

czyków, nimfa Dyany; 2) Dyana, 
kreteńska. 

Brixelium# i, n. miasto w Gallii 
cyzalpinskićj. 

Brixia, ae, i. miasto w Gallii cyz- 
alpińskićj; stąd Brixianus, a, um, 
bryksyański. 

Brochus, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Bromiua, ii, m. hałasujący, przy¬ 
domek Bachusa z powodu jego u- 
roczystości hałaśliwej; ztąd przym. 
Bromius, a, um, do Bachusa na¬ 
leżący. 

Bructeri, orum, lud Germanii nad 
rzeką Ems. 

Bruma, ae, i. (skrócone z hreris- 
sima); 1) zimowe przesilenie dnia 
z nocą, najkrótszy dzień w roku; 
stąd 2) w ogólności: zima, frigi- 
da, horrida, intractabilis; 3) cały 
rok, per quinquagenas brumas; an¬ 
tę brumas triginta. 

Brumalia,-e, ściągający 6ię do zi¬ 
mowego przesilenia dnia z nocą, 
signum, koziorożec; dies, dzień 
najkrótszy, w ogóle: zimowy. 

Brundlsium, ii, n. miasto w Kala- 
bryi; stąd Brundislnus, a, um, 
do Brunduzyum należący; i Brun- 
disini, orum, m. mieszkańcy Brun¬ 
duzyum. 

Bruttii, orum, m. Brutto wie, mie¬ 
szkańcy południowo - zachodnich. 
Włoch, w licz. pojed Bruttius, ir 
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Bruttiis, w kraiuie Bruttów. Stąd 
Bruttianus, a, um, i zwykle Brut¬ 
us, a, um, do Bruttów odnoszą¬ 
cy się. 

Brutus, a, um, ciężki, ociężały, 
Bez czucia, tellus; bez rozumu, 
głupi, tępy, szczegolnićj o zwie¬ 
rzętach; 2) Brutus, i, m. przezwi¬ 
sko Rzymian z rodu Jiuiiuszów; 
stąd a) Brutianus, a, um, b) Bru- 
tinus należący do Brutusa. 

BGbaoene, es, i. okolica w So- 
gdyanie. 

BGbaasua. i, i. miasto w Karyi; 
stąd Bubaaia, idis, i. i Bubassu 
pochodząca. 

BdbUe, is, n. wołownia. 
Babo, ónis, m. i i. sowa. 
Bubulous, i, m. parobek od wołów, 

wołopas. 
Babulu*, a,um, bydła tyczący się, 
wolowy, krowi. 

Buooa, ae, z. gęba; quidquid in 
buccam venit garrire, albo scri- 
bere (mówić, pisać, co ślina do 
gęby przyniesie, paplać, bajać); in- 
flare buccas, grać na dętym in¬ 
strumencie;— przenoś, gniewać się, 
nadymać się, quiu Jupiter ambas 
buccas illis inflet. 2) grający na 
flecie; gaduła. 

Buooiu-, patrz bucin. 
Bueula, ae, i. gęba; część hełmu 
zakrywająca policzki. 

Buoephala, ae, albo -us, i m. u- 
lubiony koń Aleiandra W.; ztąd 
Bucephalon, i, n. albo Bucephalia, 
•e, albo Bucephale, es, i. miasto 
nad rzeką Hydaspes w Indyach 
przez Aleksandra W. założone, od 
tegoż konia nazwane. 

BuoÓrus, a, um, rogaty. 
Buoina, ae, i. ą) róg pastorski; b) 
trąba, którą dó napadu na nie¬ 
przyjaciół, tudzież do zmiany stra¬ 
ży (Yigilia) znak dawano; ztąd bu- 
cina prima, secunda, i t. d. c) 

koncha Trytona, na którój trąbił. 
Buoinator, Óris, m. trębacz;—prze¬ 

noś. roznoszący jakie wieści, roz- 
gadujący, ezistimationis meae. 

Bucolicua, a, urn, pasterski; bu- 
colica, orum, n. poemat* paster¬ 
skie, sielanki. 

Buouia, ae, (zdrob.), krówka i bu- 
culus, i, tn. byczek. 

Budalla, ae, a. miasto wPannonii. 
Bdfo, ónis, m. ropucha. 
Bulbus, i, m. cebula, także: głów¬ 
ka u roślin cobulkowatych; 2) Bul- 
bus, i, m. rzymskie przezwisko. 

Buleuterion, ii, n curia. 
Bulla, ae, i. bańka na wodzie, bą¬ 
bel. 2) dla podobieństwa: cokol¬ 
wiek wydętego, okrągłego na pa¬ 
sach, drzwiach i t. p 3) szczegól¬ 
niej tak nazywano ozdobę w kształ¬ 
cie serca, którą tryumf u jący i dzie¬ 
ci aż do pclnoletności na szyi 
nosili, bulla aurea; bulla dignus, 
dziecinny 

Bullio, 4. kipieć, wrzćć. 
BulUs, idis, i. miasto w lliiryi; 
ztąd BullidensesiBullieuses, lum, 
albo Bullones, um, albo BulUni, 
orum, mieszkańcy miasta Bullis. 

Bullo, 1; bąble wydawać, wrzće. 
BOmadus, i, m. rzeka ,w Assyryi. 
Bumastus, i, i. winogrona duże, 
dorodne. 

Bupalus, i, m. rzeźbiarz z Chios, 
nieprzyjaciel poety Hipponaksa. 

Buris, is, z. nasad pługowy. 
Bursavolenses, albo -nenses, ium 
m. mieszkańcy miasta Bursarola 
w Hiszpanii. 

Burslaone, es, £. miasto whleryi 
wyraz wątpliwy. 

Busiris, idis, m. dawny król Egiptu. 
Bustuftrius, a, um, należący do 
stosów ku paleniu zmarłych; gla¬ 
diator, szermierz walczący przed 
stosom zmarłego. 

Bostum, i, n. zgliszcze, stos, na 
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którym palono umarły eh; 2) grób; 
—przenoś, o człowieku burzącym, 
b. legum omnium ac religionum; 
b. reipublicae; b. nati (o Tereu- 
szu, który pożarł swego syna.) 

Buthrotum, i, n. albo -os, i, i. 
miasto w epirockićj krainie; stąd 
Buthrotius, a, um, butrotycki i 
Buthrotii, orum, m. Butrotowie. 

Butrótus, i, m. Tzeka w krainie 
Bruttów 

Buxentum, i, n. miasto w Lukanii. 

Brutus, 1, z. i Buxum, i, n. buk¬ 
szpan, drzewo; 2) cokolwiek zro¬ 
bionego z bukszpanu, np. piszczał¬ 
ka, grzebień. 

Byblu«, i, f. miasto w Fenicyi. 
Byllis, patrz Bullis. 
Byrsa, ae, z. twierdza w Kartaginie. 
Byzantium, ii, n. Bizancyum, Kon¬ 
stantynopol, Carogród, Stambuł; 
ztąd Byzantius, a, um, bizantyń¬ 
ski, i Byzantii, orum, Bizanty- 
nowie. 

C, w skróceniu 1) Cajus; 2) C, ja¬ 
ko liczba = 100; 3) condemno, 
uznaję za winnego. 

C&b&Uus, i, m- koń, szkapa; przy- 
słotnie: optat arare caballus (nikt 
nie jest ze swego losu zadowolo¬ 
ny); ztąd caballinus, a, um, koń¬ 
ski, caro. 

Cabilldnum, i, n. miasto w Gallii 
lugdnńskićj. 

Cabira, orum, n. miasto w Poncie. 
Cabyle, es, z miasto w Tracyi. 
Cachinnatio, ónis. i. chychotanie, 

śmiech głośny. 
Oaohinno, 1. śmiać się głośno, do 
rozpuku ; cachinno, onis, n%. śmie¬ 
szek, śmiejący się zbytecznie; 
szyderca. [głośny. 

Cachinnus, i, m. śmiech zbytni, 
Gaco, 1. iść na stolec, inaliąuem; 
c. odorem. 

Caoumen, unia, n- wierzchołek, 
szczyt, koniec ostry, montis rupium, 
arboris, ramo rum, pilorumprze¬ 
noś Tenire ad summum cacumen, 
wygórować najwyżćj; dojść do naj¬ 
większej doskonałości. 

Cacumino, 1. zakończyć ostro. 
Cacus, i, m. syn Wulkana, zbójca 
we Włoszech, 

Cad&rrer, 5rfa, ». trup, ścierwo: 
wyraz obelgi. 

Cadme-, albo Cadmi- patrz Cadmus. 
Cadmus, i, m syn króla fenickie- 

go Agenora, założyciel Kadmei 
w Tebach, który wynalazł głoski 
albo je wprowadził z Fenicyi. 
Stąd aj Oadmeis, idis, £ rodem 
z Kadmei (córka Kadmusa); b) Cad- 
mejus, a, um, kadmejski; c) Cad- 
zneus, kadmejski, tebański; także: 
kartagiński; rzeczota. Cadmea, albo 
Cadmia, ae, i. zamek w Tebach. 

Cado, ceoidi, casum, 3 upadać, 
spadać, velut si pToiapsus ceci- 
disset; ex equo; de manibus ci- 
Tium delapsa arma ceciderunt; 
pila lerius casura; cadcntia ful- 
mina; lapsa cadunt folia; vela 
cadunt (zwijają się, spuszczają 
się); o grze, wypadkach losowych: 
wypadać, illud quod cecidit for¬ 
te; fors utcuiąue cecidcrit; o gwia¬ 
zdach: zachodzić, opadać, tristis 
Orion cadit; stąd cadente die, ku 
schyłkowi dnia; o rannych upa¬ 
dłych w walce: upadać, poledz, 
in acie, in proelio, cadere ah aliquo: 
o bydlętach ofiarnych: być zabi¬ 
tym, multa hostia; hoedus; o mia- 
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Stach: zaginąć, upaść, być zburzo¬ 
nym, Troja; civitas; o wiatrach: 
ucichnąć, uspokajać się, uśmierzać 
się, ustawać, venti vis cecidit; o 
sztukach teatralnych: upadać, nie- 
podobać się, securus cadat, an recto 
stet fabuła talo; o sprawach są¬ 
dowych: przegrać, c. causaj. for¬ 
mula; in judicio; o interesach 
handlowych: upadać, stracić kre¬ 
dyt, nostrum uterque cecidit; w o- 
góle: zmniejszać się, pretia miii- 
tiae c&sura; tracić odwagę, upa¬ 
dać na ducim, animis cadere; ani- 
mi cadunt; wychodzić ze zwycza¬ 
ju, z używania, rocabula; 2) upa¬ 
dać na co, in pectus cadit pronus; 
alicui ad pedcs (do nóg); telum 
in humum; wpadać, in hostem 
cadunt; o źródłach, rzekach: in 
amnem, in Hircaniam; zapadać, 
sol in densam umbram; o zgło¬ 
skach, wyrazach: kończyć się, in 
syllahas longiores; numerose; si- 
militer; melius c&dat oratio. — 
Przenoś, wpadać, podpadać, in 
conspectum; suh oculos; sub sen- 
sum; in moTbum; in onius po- 
testatem, in suspicionem; sub u- 
num fortunne ictum; spełznąć na 
nficzćm, nieudać się, ad albo in 
irritum; także: res iiTita cadit; 
przypadać na czas, in alienissi- 
mum tempus; o wypłacie: przy¬ 
padać, numi c. in eam diem; od¬ 
nosić się do kogo albo czego, być 
stosownym, in te cadit superbia; 
non cadit in hos mores ista sus- 
picio; in bonom virum non cadit 
mentiri (nie przystoi); bj z przyp. 
3. alicui cadere, przytrafić się, 
zdarzyć się, wypaść; także: z o- 
kreśleniem przysłówkowćm; per- 
commode hoc cadit; res praeter 
opinioncm ceciderat. 

Coduoeator, Óris, mt poseł do nie¬ 
przyjaciół dla układania się o po¬ 

kój, rozejm; parlamentarz, od ca- 
duceus, i, m. albo -um, i, n. la¬ 
ska poselska. 

Oaduoifer, ćra, erum, noszący la¬ 
skę poselską, przezwisko Merku¬ 
rego. 

Caducus, a, um, spadąjący, spa¬ 
dły, aqua, lacrimae, folia, fulmen; 
lignum c. in domini caput; także: 
belio caduci (polegli w boju); he- 
reditas, possessio (nic mający pra¬ 
wnego dziedzica). 2) usposobiony 
do spadnięcia, dojrzały, zwiędły, 
vitis, frondes, fłos; stąd juvenis, 
młody rycerz, mający zginąć; — 
przenoś, znikomy, nietrwały, wą¬ 
tły, przemijający, płonny, próżny, 
corpus, res, spes, preces, fclici- 
tas, fama. 

Caduroi, orum, m. lud w Galii i 
akwitańskićj; stąd Cadurceus, a, 
um, do Kadurków należący. 

Cadus* i, m. naczynie na wino, 
oliwę, miód, owoce, cados siccarę 
(wypróżnić), takie: na popioły 
i kości umarłych, ossa lecta ca- 
do aeno. [Kaspijskićm. 

Caduaii, orum, m- lud nad morzem 
Caeoiliua, ii, vn. imię rzymskiego 
rodu, którego familia najznako¬ 
mitsza była Metolli;. Caecilius i 
Caccilianus, a, um, Cecyliąński, 
do Cecyliuszów odnoszący się. 

Caeoma, ae, m. imię rodu pocho¬ 
dzącego z Ktruryi. 

Caeoitas, atis, i. ślepota, właś 
i przenoś, libidinis, mentis. 

Caeco, 1. zaślepiać, oślepiać, sol 
caecat—przenoś, zaślepić, omamić, 
mentes; caecatus cupiditatc; fi) za¬ 
ćmić, oratio caecata. 

Caecubufl, a, um, cekubski, z Ce- 
kubu okolicy w Lacyum pocho¬ 
dzący, vimim C. albo samo Cae- 
cubum, sławne wino cekubskie. 

CaeouluB, i, m. syn króla Latyna, za¬ 
łożyciel Prenosty 
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CaeoiiB, a, um, ślepy, pozbawiony minis caeai); 4) odcinać, obcinac, 
wzroku; corpuscaecum, tył, gTzbiet; rozbijać, łamać, securibus humida 
— przenoś, zaślepiony, caecus, Tineta; murum; lapidem; togaro- 
amentla, animo, cupiditatę-także: tunda et apte caesa. 
mens caeca fati, amor, impetus, ti- Caelamen, n. rzeźba, piasko- 
mor, aestimatio: 2) ukryty, nic- rzeźba, 
widzialny, tajemny, fores, anna, Caelator, óris, im. rzeźbiarz, 
stili, lallum; vulnus, ictus(wple- Caelatura, ae, i. sztuka albo ro- 
cy zadany); freta (z ukrytemi ska- bota plaskoTzeźbiarska. 
łami); murmur, clamor (głuchy, Caeiebs, ibis, bezżenny, nieżonaty, 
przytłumiony); niepewny, wątpli- samotny, vita; — przenoś, płat¬ 
wy, res, fata, sors; ciemny, Jponu- nus (koło którego winne latorośle 
ry, posępny, nox, domus tene- nie są obwinięte), 
brae, iter, acerrus (zagmatwany, Caelestis, patrz coelestis. 
gdzie części trudno odróżnić); Mars Caelib&tus»us, m. bezżeństwo, stau 
(nocna walka); undae (nieznane 
morze); latebrae (nieodgadniona); 
cxspectatio (niepewne); eventus 
(niepewny, wątpliwy); crimen (nie- 
dowiedziony, trudny do udowo¬ 
dnienia); ignes (bez celu, bez 
skutku); oxsecrationes (próżne, da¬ 
remne). 

Caedes, is, ź. ścinanie, obcinanie, 
frondium; mordowanie, zabójstwo, 
perpetrare caedem; arguere caedis; 
szczególnićj w wojnie: wycinanie 
w pień, rzeź; zabijanie bydląt na 
ofiarę, bidentium; —przenoś, za¬ 
bici, trupy, ira rapit per medias 
caedes; krew rozlana przez zabi¬ 
cie, loeus recens tepida caede. 

Caedo, oaecldi, cacsum, 3. bić, 
ciąć, siec, jauuam 6&xis, aliquem 
Yiigis, albo loris; pugnis; — prze¬ 
noś. testibus caedi (być zgnębio¬ 
nym, zwalczonym); 2) ścinać, wy¬ 
cinać, wyrzynać, arborem, lucos, 
silvam, materiam, rasa dolabris; 
caedendo aperire sal tum; probo- 
scidem gladio; przystoicie: ut vi- 
neta egomet. caedam mea (szko¬ 
dzić sobio samemu). 3) zabijać, 
mordować, wycinać w pień, pobić, 
porazić, hostes caesi; cacsis hostiis 
deos placare; Yictimas caedere; 
stąd caesus sanguis (zamiast ho- 

niezamęzny. 
Caeilus, patrz Coelius. 
Caelo, 1. ryć, wyrzynać, wyrabiać 

dłótem na kruszcach, kości, mar¬ 
murze, drzewie, aliąuid auro, ar- 
gento, in auro; rasa caelata, opus 
caelatum; caeiatum aurum et ar- 
gentum; 2) haftować, wyszywać, 
caelata relamina; caelatum noYem 
Musis opus (od Muz sztucznie 
wypracowane). 

Caelum, i, n. dłuto. 
Caelum, niebo, patrz coelum. 
Caementum, i, n. kamień lomny 

do murowania. 
Caena, i pochodne wyrazy, patrz 

coena. 
Caenlna, ae, k. miasteczko w La- 
cyum; ztąd a) Caeninenses, ium, 
m. Ceuineńczycy. b) Caeninus, a, 
um, ceniński. cyi. 

Caenophrttiiuin, ii, *.zamek wTra- 
Caepa, ae, k. cebula. 
Caepio , oni$, rzymskie prze¬ 

zwisko. 
Caere, *. takie. Caeres itU, £ 

miasto w Etruryi, dawnićj Agyl- 
la zwane; stad aj Caeres,itis i *tis, 
ceretycki i Caerites albo Caeretea, 
um, m. Cerytowio, rzymscy oby¬ 
watele bez prawa głosowania, in 
tabulas C. referri, utracić prawo 
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glosowania, być przeniesionym do 
najniższćj klassy obywateli zwa¬ 
nych acrarii; Caerite cera digni. 
l) Caeretanua, a, um, ceretański 
i Caeretani, orum, nu Ceretanowie. 

Oaerimon- patrz cerimon- 
Caeritoa, patrz Caere. 
Caeruleatua, a, um, błękitno far¬ 

bowany, błękitno ubrany. 
Caeruleu*, i caerulua, a, um, 
modrawy, błękitny, niebieski, cae- 
ruleum marę; Thybris; c, frater 
JoTis (Neptun), c. deus, c. Nereus, 
caerulcos habet unda deos; ser- 

ens; Gcrmanorum c. pubesfznie- 
ieskiemi oczyma); stąd rzeczow 

caerula coeli, błękit niebios; tak¬ 
że: ciemno-zielony, arbor Palla- 
dis; ciemno-szarawy, fascia, Titta, 
nubes; szczególniej o tóm, co się 
odnosi do świata podziemnego, c. 
equi Plutonis. 

Caesar, ori*, m. imię rzymskićj 
familii rodu JuLiuszów, z które¬ 
go C. Julius Caesar jest najsła¬ 
wniejszym. 2) tytuł cesarza rzym¬ 
skiego lub jego następcy; Stąd a) 
Caesarous, a, um, dotyczący Ce¬ 
zara; póżniój cesarski, b) Caesa- 
rianus, a, um, Cezaryański, i Cae- 
sariani, orum, m, Cezaryanie, stron¬ 
nicy Cezara, póżniój cesarscy, c) Cae- 
saricnsis,e, przezwisko wielu miejsc, 
jak Mauritania C. d) Caesarinus, a, 
um, Cezaryński, tyczący się Cezara. 

Cae*area, ae, i. miasto nadmor¬ 
skie w Palestynie; 2) miasto w Mau- 
rytanii; 3) główne miasto w Kap- 
padocyi; 4) miasto w Fenicyi da- 
wnićj Arca zwane. 

Oaoaareua, -ianus, -Eensis, patrz 
Caesar. 

C&oearlea, ei, i. włosy, szczegól¬ 
niej włosy na głowie u mężczyzn 
i kobiet. 

Gaetfna, ae, i. miasto w Gallii z tó 
strony Padu. 

Caesenniua, a, um, imię rzymskićj 
familii. 

Caesim, pnysł. rąbiąc; 2) c. di- 
cere, mówić urywkowo, w krótkich 
zdaniach. 

Caesius, a, um, niebieski, modry (o 
oczach); stąd modrooki (o ludziach 
i zwierzętach). 

Caeso, ónis, wt. rzymskie prze¬ 
zwisko. [milii. 

Caesónius, a, imię rzymskićj fa- 
Caespea, iti», w. murawa, darń: 

2) ołtarz, pób darnią okryty; 3) 
nędzna lepianka darnią pokryta. 

Caestus, us, m. szermierskie rze¬ 
mienie do obwijania ręki. 

Caet-Gseu-Caey, patrz Ce- 
Cfticus, i, m. rzeka w Myzyi. 
Cajeta, ae, albo -e, es, i. miasto 
w Eacyum, miejsce grobu mamki 
Eneasza tegoż imienia; stąd Oąje- 
tanus, a, um, Kajetański, do Ka¬ 
jety należący. 

Cajus, a, imię rzymskie: stąd Ca- 
janus, a, um, Kajański, do Kajusza 
odnoszący się. 

Calabri, orum, m, Kalabryjczycy, 
mieszkańcy krainy zwanej Calabria, 
ae, w niższćj Italii; przym, Cala- 
ber, bra, brum,Kalabryjski, z Ka- 
labryi; Pierides C. utwory poety¬ 
czne En ni u?'za. 

C&laota, ae, i -e, es, L miasto 
w Sycylii; ztąd Calaotlnus, a, um, 
Kalaktyński. 

Calagtiris, is, i. miasto w Hiszpa¬ 
nii tarrakoneńskićj; stąd C&lagu- 
ritani, orum, m. Kalagurytanie. 

Calais, is, m. syn Boreasza, brat 
Zetes*. 

Calami*, idis, m. rzeźbiarz za cza¬ 
sów Fidyasza. 

Calamiater, *trl, m. i -strum, i, n 
żelazko do kędzierzawienia włosów 
—przenoś, przesada w stylu; ztąd 
calamiśtratus, a, om, kędzierzawy, 
żelazkiem przypiekany. 
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Calamitaa, &tu, ż. niedola, siko- 
da, nieszczęście, klęska, w odnie¬ 
sieniu do pól, owoców, bydła, tein- 
pestatii c.; fructuum (nieurodzaj); 
w ogóle: cidamitati esse (wyjść na 
nieszczęście, być zgubą); afmctos 
ainguiari calamitate; o wypadkach 
działań wojennych i stanie państwa: 
calami tatem inferre alicui; cum im¬ 
perium R. non dubla jam c. nutaret. 

Calaznitoce, prtysł. nieszczęśliwie. 
Oalamit6«u«f a, om, szkodę przy¬ 

noszący, zgubny, tempestas; in- 
eendium, helium; 2) w znacz. bier. 
wystawiony na nieszczęście, agri 
Tectigal coelo ac loco c.; w ogóle: 
bardzo nieszczęśliwy, biedny, ho- 
mines fortuna magis quam oulpa 
c.; otium, res. 

Oalamua, i, m. trzcina = arundo; 
2) wszystko, co się ze trzciny ro¬ 
bi: piszczałka, strzała, pióro do 
pisania. 3) łodyga, latorośl, wędka, 
rÓszczka lepem n&mazana do łowie¬ 
nia ptaków. 

Calithus, i, m. kosz na kwiaty, 
owoce — quasillum; naczynie do 
cieczy; ztąd calathiscus, i, m. 
koszyk. 

Oal&tia, &e, i. miasto w Kampanii; 
stąd Calatlnus, a, urn, Kalatyń- 
ski; rzeczow. Galatinus, przydomek 
M. Attyliusza; Calatiui, orum, 
m. Kalatynowie. 

Calatis,is, 4 przyp. in, i. miasto 
w Mezyi niźszćj. 

Calatór, órla, m. sługa. 
C&laurea, i -ia, &e, ż. wyspa ua 
odnodze Saronickićj. 

Caloineum, i, n. — cali. 
Calcar, tria, n. ostroga, cquo cal- 
caria subdere, calcaribus subditis 
(pędem); — przenoś, podnieta, bo¬ 
dziec, c. addere, admorere alicui; c. 
adhibere. (wątpliwy). 

CaloAtae, arum, i. faszyna (wyraz 
Caloeamantum, i, n. obuwie. 

Caloeo, 1. obuwać; stąd calceatus, 
us, m. obuwie. 

CaloeÓlus, i, ta. trzewiczek; stąd 
calceoiarins, ii, m. szewc damski. 

Caloeua, i, m. obuwie okrywające 
całą nogę aż do łytek; calceos 
poscere, wstawać od stołu (ponie¬ 
waż Rzymianie przed jedzeniem 
obuwie zdejmowali); calceos mu- 
tare, zostać senatorem (senatoro¬ 
wie bowiem szczególny rodzaj o- 
buwia nosili). 

Calohaa, antis, m. wieszcz grecki. 
Oaloitro, 1. wierzgać, kopać noga¬ 
mi; — przenoś, upierać się przy 
czćm, być sprzecznym. 

Caloo, 1. deptać, tfoczyć, trato¬ 
wać, aliqucm albo &Iiquid; agrum 
ad plenum; — przenoś, gnębić, u- 
ciskać, gontem; libertas calcatur; 
stąd szydzić, urągać się, drwić, 
pogardzać, quasi f&stidiendo ali- 
quid; fata sua; 2) chodzić, od¬ 
wiedzać, viam; calc&tus Jot! lu- 
cus; cruorem (brodzić we krwi). 

Cało ulu e, i, m. a) kamyk; b) ka¬ 
myk albę bierka w grze podo- 
bnćj do szachów (latrimculorum, 
albo duodecim scriptomm ludus 
zwanćj); — przenoś, o działaniu: 
środek, krok; sposób, ut calculum 
reducas (abyś wstrzymał, cofnął 
kroki), si te alicuius dati poeni- 
tet. c) obliczenie, obrachunek, cal¬ 
culum subducere (obliczyć); Toca- 
re aliquem ad calculos (obracho- 
wać się z kam);— przenoś. TocaTe 
amicitiam ad calculos (dokładnie 
obrachować, nie więcćj grzeczno¬ 
ści wyświadczać jak tylko tyle, ile 
się odbiera; d) kamyk, glo9, kre¬ 
ska w sądzie, albo na zgromadze¬ 
niach ludu, kamyk biały oznaczał 
przyzwolenie, uwolnienie, czarny 
przeciwnie;—przenoś, album cal¬ 
culum adjicere alicui rei (zgodzić 
się na co); u Traków białe kamy- 
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ld służyły do oznaczenia dni szczę¬ 
śliwych, czarne do nieszczęśliwych, 
stad dies candidissimo caiculo no- 
tandus; ej kamień (choroba), cal- 
cnlum pellere, frangcre; caL intus 
se opposuit. 

Oalda, patrz calidus. 
Caldua, patrz calidus. 2) Caldus, 
i, m. rzymskie przezwisko. 

Galedonla, ae, i. Szkocya. 
Calefaoio, albo calf-, feci, factum; 

3. ogrzewać, rozgrzewać, ocieplać 
— przenoś, forum aleatorium (za¬ 
palczywie grać); pobudzać, zapa¬ 
lać, zachęcić, corda tumultu; drę¬ 
czyć, niepokoić, dokuczać, ali- 
quem. 

Oalefaoto, 1. mocno rozgrzewać, 
zapalać. 

Calendae, arum, i. pierwszy dzień 
miesiąca, calendis Januariis, pier¬ 
wszego stycznia; tristes C. (dla 
dłużników z powodu, że tego dnia 
miesięczne procenta się opłacały); 
ad C. Graecas solrere (nigdy nie 
zapłacić, bo Grecy nie rachowali 
czasu podług calendae). 

Całemu, patrz Cales. 
Caleo, całuj, 2. być zagrzanym, 
gorącym, żarzyć się; — przenoś. 
aj o osobach: zapalać się, ożywiać 
się, rozgrzewać się, żwawo się brać 
do czego, ab recenti pugna; in re; 
calere mero, spe, amore, cupidine 
laudis; trapić się, niepokoić się, 
w przykrćm być położeniu, te jam 
calere puto; b) o rzeczach: nundi- 
nae calehant (pełno było ruchu); 
illud crimen caluit re recenti (zaj¬ 
mowano się mocno, wiele o tem 
mówiono). 

Cftłw, is, albo zwycz. ium, i. mia¬ 
sto w Kampanii, miało być od K&- 
laisa syna Boreasza założone; stąd 
Calenus, a, urn, Kaleński mieszka¬ 
niec miasta Kale* 

Oassoo o&Lui, 3. rozgrzewać się, 

zapalać się, w znaczeniu właśc, 
i przenoś. 

CallfcGio, patrz calefacio. 
O&lldae Aquae, kąpiele w Zeugi- 
tanie. 

Calide, przysł. gorąco, z zapałem. 
CaUdua, a, oą ciepły, gorący, stąd 

Tteczote. calida albo calda, ae, i. 
ciepła woda; — przenoś, ognisty, 
porywczy, popędliwy, namiętny, 
zapamiętały; 2) Calidus, i, m. rzym¬ 
skie przezwisko. 

C&lendrium, i, jt. ubiór głowy ko- 
biecćj u Rzymian z przyprawnych 
włosów. 

Caliga, ae, £ obuwie żołnierskie; 
stąd stan wojskowy, służba woj¬ 
skowa. 

Caligmósus, a, um, mglisty, cie¬ 
mny; caliginosa nox (o przyszłości). 

Caligo, lais, i. mgła, pomrok gę¬ 
sty; stąd o zasłonie przed oczyma, 
videre albo cernere aliąuid quasi 
per caliginem; oculis caliginem 
offundere (omamić); alicui magni- 
tudine sua caliginem inducere; 
w odniesieniu do ducha: ciemno¬ 
ta, caligo mentis; ab animo tan- 
quam ab oculis caliginem dispu- 
lit; w odniesieniu do okoliczności: 
smutne położenie, reipublicae, tem- 
porum; bonorum. 

Caligo, 1. być ciemnym, Iucujb ca- 
ligans, nubes* — przenoś, pod 
względem ducha: w ciemności błą¬ 
dzić, caligare in sole, przysłowie: 
(przy największym świetle nic nie 
widzićć); w znacz, przechod. za¬ 
ciemniać. 

Oaligula, ae, m. przezwisko Kaju- 
sa cesarza (od caliga, ponieważ był 
wychowany w obozie). 

Calix, iois, m kielich, puhar, ku¬ 
bek, naczynie do picia; fecundi 
cali ces quem non fecere disertum 
(o winie); 6) naczynie głębokie 
do cieczy 
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Callaeoi , orum, m. lud w Hiszpanii 
tarrakoneńskićj; stąd Callaicus, i, 
•». przezwisko D. Juniusza Brutusa. 

Oalleo, callui, 2. dostać stwardnie¬ 
nia na skórze; callent rurę manus, 
— przenoś, aj stawać się nieczu¬ 
łym, zdrętwićć, callet animus; bj 
mióć doświadczenie w czćm, ro- 
zumićć, umićć co dokładnie, cal. 
fidibns, studio augurandi; cal. 
artem. 

Oallłoula, ae, i. góra w Kampanii. 
CalUde, przysl. biegle, umiejętnie, 

zręcznie, przezornie, dicere, conjT- 
cere, cogitare, yersari; albo chy¬ 
trze , podstępnie, temporibus ser- 
Tire, c. moratus. 

Oallidit&a, atia, i. umiejętność, 
biegłość, obrotność, zręczność, c. et 
celeritas ingonii; animi magnitudo 
et c ; albo chytrość, podejście, 
podstęp, scientia, quae est remo- 
ta a justitia, calliditas est ap- 
pellanda. 

CailidromuB, i, m. część góry zwa- 
nój Oeta w Tessalii. 

CalUdua, a, urn, biegły, wyćwi¬ 
czony, doświadczony, zdatny, do¬ 
wcipny, c. rei militaris; testndo cal- 
lida resonare; albo chytry; intere¬ 
sowany, wyrachowany, liberalitas 

Oallifae, arum, ż. miasto Hirpinów. 
C&llinioum, i, n. miasto w Mezopo¬ 
tamii. 

Calliópe, es, i. (także Calliopóa* 
ae) Muza wiersza bohaterskiego, 
(stąd zamiast tego poematu); 2) 
w ogóle: muza. 

Callipólis, isT ż. miasto aj w Tra¬ 
ckim , ó) i Tauryckim Chersonezie, 

CaUirrhoe, es, i. córka Achelottsa; 
2) źródło przy Atenach. 

Oallis, is, m. czasem i ścieżka; 
w ogóle: droga. 

CaUisto, us, z. córka Lykaona,‘kró¬ 
la Arkadyjskiego, przemieniona 
w gwiazdę Helioe, albo Ursa major. 

CallóBUB, a, urn, stwardniały, twar¬ 
dą skórą okryty, ova. 

Callum, i, n. stwardniałość skóry; 
— przenoś, nieczułość, callum ob- 
duierat animis. 

Cało, 1. zwoływać, comitia c&lata, 
zgromadzenia ludu, zwoływane 
szczególnićj dla przedmiotów reli¬ 
gijnych pod przewodnictwem kir 
piana zwanego Pontifei. 

Cało, óniB, m- pachołek, sługa, 
mianowicie wojskowy, przy ba- 
gażach. 

Cftlor. óriB, m. ciepło, gorąco słoń¬ 
ca, ognia, wody, powietrza i t. p.; 
c. Titalis, ciepło żywotne; mediis 
caloribus, wśród lata; także gorą¬ 
czka; — przenoś, uniesienie, zapał 
miłosny. 

Calpe, es, i- góra przy cieśninie 
Gadytańskićj, naprzeciw pT2ylądka 
Abyla w Afryce. 

CalpumiuB, a, imię rzymskiego 
rodu; przym. Calpurnius, a, uin, 
stąd Calpnmianus, a, urn, Kal- 
purniański. 

CaJtha, ae, r. nogietek. 
Calmnnla, ae, ż. potwarz, pieniąc- 
two, niesłuszne obwinienie u są¬ 
du, wykręty w tlómaczeuiu pra¬ 
wa i zastosowaniu: jurare calu- 
mniam albo decalnmnia, przysię¬ 
gać, ie sprawa nie dlapieniactwa 
jest wniesiona; 2) wykrętne tló- 
maczenie ksiąg sybillińskich, c. re- 
ligionis; 3) przesada w mówieniu, 
oratoris; 4) wykręty sofistyczne. 

Calumniatdr P 6ria, w* pieniacz, 
niesprawiedliwie skarżący, po- 
twarca. 

OalumnioT, 1. pieniąc się, potwa- 
rzać kogo, fałszywie oskarżać, u- 
żywać wykrętów; se c. niedowie¬ 
rzać sobie samemu, surowo siebie 
sądzić 

Calwa, i calYttria, ae, A csasZE* 
głowy 
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CWno, 2. być łysym i csItmco, 
3. łysieć. 

Oolrinus, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Oalwisius, ii. m. rzymskie imię 
rodowe. 

Oalwitiee, ei, i. łysina. 
Calwitium, ii, *. łysina. 
Oalvor. 3. intrygi podstępy robić, 
oszukiwać, takie w znacz, biern. 

Calvus, a, um, łysy. 
Ctobc, cis, i. pięta, kopyto, remit- 
tere, wierzgać; adrersus stimulum 
całces remittere albo jactare, o- 
pierać się mocniejszemu 

OaIx, cis, i. kamień, szczególnićj 
wapienny, wapno; 2)sztuka, bier¬ 
ka używana w grze podobnćj do 
szachów, calcem ciere, pojechać, 
pofiunąć; 3) kres zawodniczy w cyr¬ 
ku rzymskim dla ubiegających się, 
który w początkach wapnem był 
oznaczony, a calce ad carceresre- 
Tocari, od końca do początku 
wracać. 

Calyoadnue, i, m. przylądek i rze¬ 
ka w Cylicyi (Isauria). 

Calydon, ónis, i. dawna stolica 
Etolii, gdzie był królem Eneusz 
(Oeneus) ojciec Tydeusza, Melea- 
gra i Dejaniry. Stąd a) Calydo- 
nius, a, um, Kalidoński; b) Ca- 
lydonis, idia, i. niewiasta Kali- 
dońska. 

Oalymne, es, i. wyspa na morzu 
Egejskićm. 

Galypao, us (rzadko ónls), i. nim¬ 
fa na wyspie Ortygii, córka 
Atlasa. 

Oałyx, ycia, m. wszelka wklęsłość 
obejmująca co; stąd pączek albo 
kielich kwiatowy, łupina owoców, 
skorupa jaja. 

Camara, patrz camera. 
Camarfna, ae, miasto w Sycylii 
z bagniskiem tegoż imienia. 

CambOnli montes, góry stanowią¬ 

ce granicę między Tessallą i Ma¬ 
cedonią. 

Oambyae*, la, m. ojciec Gyrusa 
Starszego; 2) syn i następca Oy- 
rusa. 

Parnella, ae, i. naczynie do picia. 
Oamfilua, i, m. wielbłąd. 
OamAna, ae, *. śpiewaczka, muza; 
2) poemat, utwór poetyczny. 

OamÓra, ae, sklep, sklepienie; 2) 
statek wodny z zagiętćm w luk 
pokryciem. 

Cameria, ae, z. i Camerium. ii, a. 
miasto w Lacyum; stąd-Cameri- 
nus, a, um, Kameryński; rzeczow. 
Camerinus, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko i Camerini, órum, m. Ka- 
merynowie. 

C&merlnum, i, a. miasto w TJmbm, 
stąd a) Camers, tis, Kamertycki; 
rzeczow. Camers mieszkaniec Ka- 
mery nu, w licz. ran. Camertes, 
ium, i um. Kamertynowie; b) Ca- 
mertinus, a, um, Kamertyński. 

Camillus, i, rzymskie przezwisko. 
C&mmua, i, m. ognisko, piec do 
topienia, komin kuźniany, piec al¬ 
bo kominek do ogrzewania: stąd 
ogień kominkowy; przysłowie: o- 
leum addere camino (złe pogorszyć). 

Camlrus, i, i. miasto na wyspie 
Eodus. 

Camoena, patrz Camena. 
Oampania, &e, i. kraina środko¬ 
wych Włoch; stąd Campanicus 
i częścićj Campanus, a, um, Kam- 
pański, morbus (jakiś gatunek wy¬ 
rzutów albo brodawek na twarzy); 
rzeczow. Camp&ni, erum, m. mie¬ 
szkańcy Kampanii. 

Oampester, stris, stre, należący do 
równiny, równy, niegórzysty, op- 
pidum, barbari, iter, munitiones 
loca; szczególnićj a) co się tyczy 
pola Marsowego, Indus, arna; 
rzecz. campestre, is, m. fartuch 
szermierczy; b) to, co się odnosi do 
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zgromadzeń ludu, na polu Mar¬ 
sowym odbywanych; certamen, 
gratia, ąuaestus. 

Campus, i, m. płaszczyzna, równi¬ 
na, pole, osobliwie do działań 
wojennych: pole otwarte, pole do 
bitwy, pobojowisko; campusu de- 
ligere; campo pellcrc; także: ró¬ 
wnina morza, skały; b) szczegól¬ 
niej Campus Martius, albo samo 
Campus, otwarty Marsowi poświę¬ 
cony plac nad Tybrem, miejsce 
zgromadzania się ludu Rzymskie¬ 
go (comitia centuriata); gdzie mło¬ 
dzież odbywała ćwiczenia fizyczne. 
— przenoś, pole czyli sposobność 
do mówienia, rozwinięcia zasobów 
wymowy, rhetórum campus; cam¬ 
pus, in qno ersultarc possit ora- 
tio; campns ad iaudcm. 

Gamulódunum, i, n. miasto w Bry¬ 
tanii. 

Camurua, a, nm, zakrzywiony. 
Canaoe, es, i. córka Rola. 
Canae, arura, i. miasto w Eolidzic. 
Canilia, m. (rzadko i.), rynna, ru¬ 
ra, kanał; także: droga, directo 
canali rr: recta via. 

Canastraeum promontorium, po¬ 
łudniowo-wschodnie wzniesienie 
Pallcny. 

Canoelli, orum, m. kraty, ■ szranki, 
zakres, granica, w znacz, właśc. 
i przenoś. 

Canoe?, cri, m. 1) rak; 2) rak, 
wrzód; 3. gwiazdozbiór, południe, 
wielki upał. 

c&ndawia, ac, i. górzysta kraina 
w Illiryi. 

Candela, ac, i. świeca łojowa al¬ 
bo woskowa. 

Candelabrum, i, a. lichtarz. 
Candeo, candui, 2. być białym, 

śnieżnym, jaśnićć, bły.szczćć, lśnić 
się, rozpalać się, żaTzyć się, 

Candesco, 3. zaczynać biclćć, ja- 
śnićć, zaczynać rozpalać-się. 

Candidatóriua, a. um, tyczący się 
kandydata. 

Candid&tus, a, um, biało odziany, 
rzecz, starający się o urząd, kan¬ 
dydat , tak nazwany od bialćj sza¬ 
ty, w którćj się pokazywał; 2) — 
przenoś, ten, który się za czymkol¬ 
wiek ubiega, immortalitatis et 
gloriae. 

Candide, przyst. biało; — przenoś, 
izetelnie, uczciwie, szczerze, o- 
twarcie. 

Candidus, a, um, jasno-bialy, aris, 
cycnns, candidum ovi, białek; bia¬ 
ły, pięknej twarzy, Dido, dux; po¬ 
godny, jasny, dics,nox; siwy,caput, 
barba; — przenoś, dobitny, czysto 
brzmiący, vox; o mowie i mówcy: 
niewymuszony, genus dicendi; pod 
względem moralnym: rzetel ny,szcze¬ 
ry, bez fałszu, pcctore candidus; a- 
nimac candidiores; szczęśliwy fato 
candidiorefrui, wesoły, przyjemny, 
convivia; 2)zr candidatus; 3) o 
wiatrach: rozpędzający chmury, 
Faronii. 

Candor, óris, w. biały, jaśniejący 
kolor, blask, połysk; — przenoś, 
w wymowie: świetność, natural¬ 
ność; w charakterze: szczerość, nie¬ 
skazitelność, prawość, poczciwość, 
rzetelność, animi. 

Caneo, canui, 2. być siwym; ca- 
nens scncctus. 

CanephóroB, i, i. koszyk niosąca, 
w licz. mn. canephorae, dziewice 
w Atenach, które w czasie obcho¬ 
dów religijnych na cześć Miner- 
wy świętości jćj nagłowie nosiły. 

Canesoo, 3. siwieć, biclćć; starzeć 
trię; — przenoś, oratio canescit, 
dojrzewa. 

Canto ula, ac, i. a) piesek; ńj kost¬ 
ka w grze; c) gwiazdozbiór — 
Sinus. 

Canina, ae, i. rzymskie przezwisko. 
Canlniua, ii, m. nazwisko rodu pic- 
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bąjuffów; stąd Caninianus, &, um, 
Kanini&ński , do Kaniniusza na¬ 
leżący. 

Caninus, a, nm, psi, tyczący sie 
psów, lac, far, dentes; — przenoś, 
prandium c. (bez wina); litera c. 
(K); facundia albo eloquentia (u- 
szczypliwa). 

Canls, is, m. i i. pies, venaticus, 
łowczy; peeuarius, od bydła; tri- 
fonnis, Cerber, bj konstellacya: ma¬ 
jor czyli Icarius; minor czyli Eri- 
gonejus; c) wyraz obelgi: lizus, 
pochlebca; także o ludziach kłó¬ 
tliwych, uszczypliwych; dj nie¬ 
szczęśliwy w grze rzut kostek, in 
lusu tal o rum. 

Ganiatrum, i, ft kosz na chleb, 
owoce i inne rzeczy. 

Canitiea, ei, i. białość, biały ko¬ 
lor jakićj rzeczy, marmoris; 2) si¬ 
wizna, siwy włos. 

Cftzma, ae, t. trzcina; 2) flet, pi¬ 
szczałka. 

Caanabii, is, i. albo -bus, i, m. 
konopie. 

ftanie, aram, % miasteczko w Apu- 
lii, gdzie Hannibal poraził Ezy- 
mian; Capuam Hannibali Cannas 
fuisse; stąd Cannensis, Kanneński, 
przy Kannach. 

Canninefaa, w licz. mn. Cannine- 
fates, um, w- plemię z Batawami 
spokrewnione; przymiot. Cannine- 
fatem tumu 1 tum. 

Cano, ceomi, cantum, 3. dawać się 
słyszeć: 1) o ludziach: fidibus, 
tibia (grać); receptui canere, trąbić 
na odwrót; poet. receptus c.; samo 
canere, śpiewać, b) w znaczeniu 
przech. classicum albo signum, 
dawać znak do czego; carmen, ?er- 
sus c., wierszem opiewać; uwiel¬ 
biać, alicujus l&udes atque virtu- 
tes; deos regcsve; stąd (ponie¬ 
waż pierwotnie robiło się to w kształ¬ 
cie wiersza) przepowiadać, proro¬ 

kować, aliąuid albo z 4 przyp 
i tryb. bezok.; w ogóle: zwiasto¬ 
wać, ogłaszać, wykładać, prae- 
cepta. 2) o zwierzętach: śpiewać: 
piać, kraczść, skrzeczćć, w znacz, 
przech. ranae cecinere auerelam; 
anser Gallos adesse canebat, nec 
ei cornix canere potuit recte eum 
facere; 3) o narzędziach muzy¬ 
cznych i muzyce: brzmióć, tubae 
cornuaąue cecinerunt: classicum 
albo signum c&nit (hasło do napa¬ 
du, do powstania daje się słyszeć), 
symphonia canit. 

Canópus, i, m. miasto w niższym 
Egipcie przy ujściu Nilu: stąd 
poetycznie o niższym Egipcie i 
Egipcie w powszechności; Ca- 
nopeus, a, um, Kanopejski, i Ca- 
nopitac, arum, m. mieszkańcy Ka- 
nopu; 2) niezamieszkana wyspa 
przed ujściem Nilu. 

Canor, ória, m. dźwięk, śpiewanie. 
Canórus, a, um, głośno brzmiący, 
harmonijny, vox, nugae (fraszki, 
brednie); a) o ludziach: turba (trę¬ 
bacze); orator, b) o zwierzętach: 
aves, galłus, aleś, cygnus; c) o na¬ 
rzędziach muzycznych: fides, aes 
(trąba). 

Canthabri, orum, m. Kantabrowie; 
mieszkańcy Kantabryi w Hiszpa¬ 
nii północnćj; przymiot. Cantabrus, 
a, um, i Cantabricus, a, umi Kan- 
tabryjski. [la czarodziejska. 

Cantamen, inia, ». śpiew, forrnu- 

Canteriua, ii , m. wałach, koń. 
przystoicie: minime sis canterium 
in fossa (bez potrzeby narażanie się 
na niebezpieczeństwo). [pańska 

Cantharis, idis, x. mucha hisz- 
Cantharua, i, m. duże naczynie do 
picia; 2) gatunek ryby morskićj. 

Canthus i, nu szyna koła wozo¬ 
wego; koło. 

Cantioum, i, n. pieśń, śpiew; tak¬ 
że: o muzykalnem rzeczy oddaniu 
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w mowie krasomówsłrićj; f>) w sztu¬ 
kach teatralnych: monolog , agere 
canticum. 

Cantilena, ae, i. pieśń; — przenoś, 
cantilenam eandem canis, zawsze 
prawisz jedno i tożsamo; stąd ga¬ 
danina. brednie. 

Cantio, dnie, i. śpiew; formula 
czarodziejska. 

Cantito, 1. śpiewać często, albo 
grać. 

Cantium, ii, n. kraina i przylądek 
Brytami ii, Kent. 

Cantiuncula, ae, x. piosenka. 
Canto, 1 dawać się słyszćć, 1) o 
ludziach, tibiis, avenis grać na-, 
albo samo cantare, śpiewać, in 
scena; ad chordarum sonum; tak¬ 
że; o melodyjnćm oddaniu rzeczy 
w motfie krasomówskićj. W zna¬ 
czeniu pTzech. śpiewać, tworzyć 
poetycznie, carmen; opiewać, uw iel- 
biać, deum, conriria; proelia; istum 
Caesarem; o poetach i aktorach, 
opowiadać, przedstawiać, fabulam, 
Nioben, tragoedias; ó) z wyrazem 
carmen, albo samo cantare, odma¬ 
wiać formulę czarodziejską; a stąd 
oczarować, czarami zaklinać, can- 
tatae herbae- 2) o zwierzętach: 
śpiewać, piać; 3) o narzędziach 
muzycznych: brzmićć, tibia cantat. 

Cantor, ćris, w. śpiewak, muzyk, 
aktor, wzgardliwie: c. formularum, 
który powtarza formuły prawne; 
wielbiciel, potakiwacz, c. Eupho- 
rionis. 

Cantus, us, to- 1) w odniesieniu 
do ludzi: śpiewanie, śpiew; pro¬ 
roctwo , przepowiadanie, formula 
czarodziejska; 2j o zwierzętach: 
śpiewanie, pianie; 3) o narzędziach 
muzycznych: dźwięk, brzęk, tibiae 
autfidium; citharae; buccinarum; 
vocis et tibiarum nervorumque 
(wokalna 1 instrumentalna mu¬ 
zyka.). 

Canulójus, i, m. nazwisko rodu 
rzymskiego. 

Canus, a, um, 1) biały, nix, plu- 
mae, cycni; b) siwy; c. capilli, i 
samo nawet cani; c) stary, da¬ 
wny, fides, yeritas; saecula; 2) 
Canus, i, m. rzymskie przezwisko. 

Canusium, ii, w. miasto wApulii, 
stąd Canusinus, a, um, Kanuzyń- 
ski; rzecz. Canusinus, i, m. Kanu- 
zyńczyk, w licz. mn. Kanuzyno* 
wio, i Canusina, ae, i. suknia 
z wełny kanuzyńskić); stąd Canu- 
sinatus, a, um, ubrany w suknie 
z wełny kanuzyńskićj. 

Capaoitaa, fctis z. objętość, prze¬ 
stwór. 

Capaneus, ei, albo eos, m. jeden 
z siedmiu książąt oblegających 
Teby; ztąd Capanóus, i -eius, 

um, kapanejski. 
Capax, acifl, przestronny, obszer¬ 
ny, wiele w siebie biorący, urna, 
scyphus; z przyp- 2 circus capax 
populi; — przenoś, łatwo przyj¬ 
mujący, sposobny do przyjęcia, au- 
res pojmujący, ingenium, animus; 
zdatny,imperii,magnorum operum 

Capódo, Inj«, i. naczynie zuchem 
do ofiar, i capedunoula, ae, *- 
zdrob. naczyńko. 

Capella, ae,ż. kózka, koza; 2) Ca- 
pella, ae, w. rzymskie imię. 

Capena, ae, i. miasto w Etruryi; 
stąd a) Capenas, atis, Kapenacki; 
in agro C. albo samo in Capena- 
te, w okolicy Kapeny; rzeczow. 
Capenates, Kąpenaci; w licz. poj. 
Capenas, rzeczka w gaju Feronii. 
b) Capcnus, a, um, Kapeński, por¬ 
ta C. brama w Kzymic, przy wzgór¬ 
ku Coelius zwanym. 

Caper, capri, m. koziel; 2) smród 
od potu pod pachami. 

Capesso, capeRBiri, (ii), capeaai- 
tum, 3. hrać, chwytać, arma, ci- 
hum orishiatu et dentibus;- prze- 
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noś. piąć się do czego, dążyć, Me- 
lit&m, Italiam; fugam capessere, 
ociekać; libertatcm, odzyskać wol¬ 
ność; rempublicam, jąć się rządu; 
wykonywać, magistratus, honorcs, 
imperium, jusafi; wydawać, bcllum, 
proelium, pugnam; przepędzić, 
noctcm tutam incastris; wybadać, 
dociec, zrozumićć, naturae sensus. 

Caph&reua, ei, m. południowy 
przylądek Eubei; stąd Caphareus, 
a, uin, Kafarcjski. 

Capillatus, a, urn, włosami o- 
kryty. 

Capiliu#, i, tn. włosy na głowie 
i na brodzie; 2) sierć u zwierząt. 

Capio, cepi, captum, 3. I) objąć, 
ogarniać, zamykać w sobie, po¬ 
mieścić, vix capit eiercitum pla- 
nities; capiunt yehicula milites; 
itor vix quatemos capicbat arma- 
tos; una domo capi non possunt, 
także: alter ab undccimo tum me 
jam cepcrat annus; — przenoś, a) 
objąć, ogarnąć, caperc cjus aifien- 
tiam civitas, Italia, provinciac, re- 
gna non poterant; orbis te non 
caperet; b) znieść, wytrzymać, cor- 
pos, caput, onera; unus animu.s 
duorum non capit fortunam;, ca- 
pere magnitudinem fortunne, ma- 
gni doloris; być zdatnym, sposo¬ 
bnym do wykonania, do zniesie¬ 
nia czego, concupiscis, quae non 
c&pis; quidquid mortalitas caperc 
poterat; actas capit vii soller- 
tinm; animo irain; iram non 
caperc suam; c) uczuć wiol kość 
albo wysokość znaczenia jakiego 
przedmiotu, non capiunt angustiac 
pectoris tui tantam personam; yix 
spes ipse suas animo capit; d) ob¬ 
jąć rozumem, zrozumieć, quod 
mentes corum caperc possent; vc- 
ram spcciem Koman! senatus; sa- 
pientiam; e) pod względem woli: 
powziąć, comdlium; aliąuid consi- 

Capio 

lii novi. II. wziąć: 1) dla zrobię- 
ma jakiego uiytku, przyjąć do 
siebie, arma, esseda, cibum; fes- 
sos; aliąuam conjugcm (pojąć żo¬ 
nę, ożenić się); — przenoś, initium 
(rozpocząć się), finern (kończyć się), 
impetum (napadać), conatum (usi¬ 
łować), fugam (uciekać); conjectu- 
ram (wnosić, wnioskować); poenas, 
pro aliquó (zemścić się}; magistra¬ 
tom, consulatum, imperium (objąć); 
obrać, aliąucm f(aminem, sacerdo- 
tem; sibi tabcmaculum; locum 
castris; aeąuiorem locum; anfra- 
ctum longiorem cepisse yiae; tem- 
pus ad aliquem abcundi; 2) wziąć 
w posiadanie, złapać, schwytać, 
zabrać; pecuniam per vim; szcze¬ 
gólniej w znaczeniu wojennem: hos- 
tes, Persarum nobiles; aliquem 
vivum; stąd captus, jeniec, wzię¬ 
ty do niewoli; miejsce jakie za¬ 
brać, odebrać, kostium castra, clas- 
sem, montem, urbem, civitatem, 
Siciliac parłem; post capłam ur- 
bcin (po zdobyciu miasta); także: 
zająć, dostać się gdzie, locum ex- 
tra urbem editum; montem 
insulam, portum; zdobyć co, ele- 
phantos, praedam, signa militaria, 
impediineuta; na łowach: złapać, 
zabić, ceryum, feram bestiam; — 
przenoś, a) nabywać, ująć, zje¬ 
dnać, beneyolentia, bencficiis ca- 
pitur; sensum vcrae gloriac; albo 
siłą wydrzeć, reuipublicam; b) u- 
jąć, przejąć, spowodować, aurem; 
animos alicujus; aliąucm oratio- 
ne, sua humanitate, admiratione; 
clegantia vitae caoteros ceporat 
principes civitatis; viri captus mi- 
scricordia; humanitate; capi vmia 
religionc, supcrstitioue; capi eou- 
suctudine, obscquio. Stąd złu¬ 
dzić, podejść, użyć podstępu, ali- 
quem cibo, aiiquem consilio, per 
fidia, perjurio; capi dolo alicujus, 
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callida assentatione; aimuUU ami- 
citia; non dieto sed secunda for¬ 
tuna adversariorum capti; c) nos 
servitutis oblirio ceperat (zapo¬ 
mnieliśmy); desiderium me cepit 
(pragnę); taedium cepit (niechęć, 
wstręt, tęsknota opanowała); 3) 
zabrać, odebrać, osłabić, oculos 
(oślepić); altero oculo; oculis et 
auribus, membris omnibus, men- 
te. III) dostać, otrzymać, fructum, 
stipendium, qulnquaginta talenta 
rectigalis, pecunias ab regibus 
(być przekupionym); szczególniej 
w spadkach majątkowych: tantim- 
dem, quantum omnes heredes; 
a przeto: odziedziczyć; faciem, vul- 
tus priores (otrzymać, przybrać). 
—Przenoś, a) otrzymać, dostać, no¬ 
men ex aliqua re, honores, glo- 
riam, Tirtutis opinionem, dolores 
ex curatione, detrimentum, infa- 
miam de aliqua re; b) używać, 
doznawać, czuć, somnum, qule- 
tem; laetitiam, roluptatem; frac- 
tum oculis e casu alicujos (cieszyć 
się widokiem). 

Capia, idia, x. naczynie ofiarne. 
Capistro, 1. uździenicę wkładać; 
2) przywiązywać, Yites. 

Capistrum, i, n. uździenlca, wę¬ 
dzidło, kaganiec. 

Capital, &lia, n. zbrodnia godna 
kary śmierci. 

Capitilia, e, ściągający się do gło¬ 
wy, do życia, res, facinus, zbro¬ 
dnia zasługująca na śmierć, poe- 
na, rupplicium, kara śmierci; mor- 
bus (niebezpieczna, śmiertelna); 
także: inimicus, hostis, odium; — 
przenoś, szczególny, osobliwy, 
w swoim rodzaju, celujący, inge- 
nium; Philistus c. znakomity pi¬ 
sarz. 

Capitłum, ii, n. gorset, stanik; 2) 
miasto w Sycylii; stąd Capitinus, 
a, um, Kapityński. 

Gapi to, dnia, m. głowacz, wielkiej 
głowy, b) gatunek ryby, jelec, e) 
Capito, rzymskie przezwisko. 

CapitoUum, ii, n. świątynia Jo¬ 
wisza w Rzymie na skale Tar- 
pejskićj; także: cała góra z zam¬ 
kiem; ztąd Capitolinus, a, um, ka 
pitoliński, i rzcczow. jako przy¬ 
domek Manliusza; ludi c. igrzy¬ 
ska na cześć Jowisza odbywane; 
także: capitolini (dom) homines, 
zajmujący się wyaawaniem tych 
igrzysk i w Kapitoiium mieszkający. 

CapituHtim, przysł. krótko, głó¬ 
wnych przedmiotów dotykając, di- 
cere, attingere. 

CapittUum, i, n. główka; —przenoś, 
główna część pisma, rozdział. 

Capo, ónis, m. kapłon. 
Cappadooes, um, w. mieszkańcy 
Kappadocyi, w licz. poj. Cappa- 
dox, ocis, m., Cappadocia ae, i. 
kraina w Azyi Mniejszćj. 

Capra, ae, koza, koza dzika; stąd 
smród pod pachą od potu; 2) 
gwiazda, inaczćj capella zwana; 
3) palus caprae, albo caprca, ba¬ 
gno w Rzymie, gdzie Romulus 
zginął. Caprarius, ii, ni. pasterz kóz. 

Gaprea, ae, koza dzika, sama; 
przysłowie: prius jungentur capreae 
lupis qu&m- (o rzeczach niepodo¬ 
bnych do spełnienia). 

Capreae, arom, wyspa niedaleko 
"Neapolu; stąd Capreensis, e, Ka- 
preeński. 

Capreolus, i, m. koziełek;—przenoś, 
wiązanie w budowli, podpora. 

Caprloomus, i, m. koziorożec, 
gwiazdozbiór. 

Oaprifloufl, i, i. figa dzika, takie: 
owoc z drzewa figowego. 

Caprłgónui, a, um, z koziego rodu. 
Caprinua, a, um, kozi, do kóz od¬ 

noszący się; przysłowie: de lana 
caprina rixari, spór wieść o rzecz 
błahą. 
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Capripea, pódl*, korionogi. 
C&psa, ae, 2. schowanie, skrzynka. 
Ctptt, ae, i. miasto w Byz&cyum 

w Afryce; ztąd Capsenses, ium, 
w*. Kapseńczycy. 

Capaula, ae, skrzyneczka, pudełko. 
Cajnua, i, m. miejsce do chowa¬ 
nia, skrzynia. '' 

CaptAtio, dnia, i. ubieganie się 
za czćm, podchwytywanie, vcr- 
borum; c. testamenti albo samo c. 
podstęp w dopięciu zapisów testa¬ 
mentowych; podstęp, fortel wfech- 
towaniu. 

Captator, óris, m. czatujący na co, 
ubiegający się, aurac popularis, 
starający się o względy ludu; dy¬ 
biący na spadek (sukcessyą). 

Cap t lani, orum, m. lud w Azy i. 
Captio, dnia, i. łudzenie, oszuki¬ 

wanie; mylny wniosek, aofizmat. 
Captióae, przysł. podstępnie. 
Captidaua, a, um, zdradliwy, pod¬ 

stępny, podchwytliwy, solistyczny; 
stąd captiosa, orum, n. fałszywe 
wnioski. 

Captiuncula, ae, z. łapka, sidło, 
wybieg dążący do oszukania ko¬ 
go; zdrob. od captio. 

Captivitaa, 6tia# *. niewola, poj¬ 
manie, zajęcie, zdobycie, urbis. 

Captivua, a, um, pojmany, zdoby¬ 
ty, szczegół, w wojnie, rzeczotc. 
captivus, i, m. jeniec; captira, ae, x. 
kobieta wzięta do niewoli; stąd 
captivus habitus (ubiór podbitych). 

Oapto, 1. chwytać, łapać, godzić 
na co, polować na co, auras; au- 
i&s naribus, frigus; aquam hianti 
ore; feras laąueis.—Przenoś.: au- 
ribus, albo aurc admota aliąuid 
(podsłuchiwać); auram fortunae 
(uganiać się za wieściami); assen- 
sionem alicujus (starać się pozy¬ 
skać); occasionem (szukać); testa- 
menta (ubiegać się o zapisy testa¬ 
mentowe; captare aliquem, nad¬ 

skakiwać, pochlebiać; hostftm ln- 
sidiis (robić zasadzki, zastawiać 
sidła). 

C&ptńra, ae, i. łowienie, połów; 
zysk, nagroda. 

Captus, us, w. branie, odjęcie; — 
przenoś, a) zdolność pojmowania, 
pojętność; b) zarobek. 

Capua, ac, r. główne miasto Kam¬ 
panii. 

Capulus, i, m. rękojeść, sceptri; 
capulo teuus applicat ensem; trum¬ 
na, mary. 

Capua, i, m. =: capo. 
Caput, capitis, n. a) głowa ludzi, 
zwierząt; często: człowiek, osoba, 
liberum, nonom, carum; festi- 
vum, Dardanium; przy liczeniu 
ludzi i zwierząt: capitum Helre- 
tiorum tria millia; bina boumca- 
pita: b) miedziane pieniądze (w Rzy¬ 
mie miały z jednej strony głowę 
Janusa, a z drugiej wizerunek 0- 
krętu, stąd: aut caput, aut navim, 
gra dziecij kiedy rzuciwszy w gó¬ 
rę sztukę monety, uważały, która 
strona będzie obrócona do góry, 
ej ad Capita babula, plac w Rzy¬ 
mie, gdzie na kamieniu wyrżnięte 
były wizerunki wołów; dj głowa, 
szczyt, najwyższa albo • najniższa 
część jakiego przedmiotu, papavc- 
ris, tignorum, pontis, molis, co- 
lumit&e; arcus (końce); ritis,mon- 
tis; o wodach, ich początku, źró¬ 
dle albo ujściu; ad lenc caput 
aquae sacrae (przy źródle); Rhe- 
nus multis capitibus in oceanum 
influit (Ujście). 2) — przenoś, aj 
głowa jako siedlisko życia, a stąd 
życie, quae contra c. ejus medi- 
cus spopondisset; aliqucm subor- 
nare in caput alicujus; insidias 
comparare, albo insidiari capiti 
alicujus; caput suum crederealbo 
permittere alicui; capite vicum e- 
mere, poenas persol?ere, luere 
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(głową przypłacić); c&pitis peri- 
culum, dimicatio, causa, poena; 
często: capitis accusare (oskarżyć 
o winę zasługującą na śmierć); 
stąd reus capitis; judicium capi¬ 
tis; capitis cansam diccre (mićć 
sprawę kryminalną); ca pite albo 
c&pitis damnare (skazać na śmierć); 
szczegół, życie we względzie cy¬ 
wilnym, to jest wyobrażenie wszyst¬ 
kich praw wolności obywatelstwa 
i familijnych, których utrata nar 
żywa się capitis deminutio maxi- 
ma, gdy tymczasem cap. dcm. 
media utratę praw obywatelstwa, 
cap. dcm. minima utratę praw fa¬ 
milijnych oznacza; b) jako siedli¬ 
sko duchowćj działalności: gło¬ 
wa, rozum, rozsądek; c) jako głó¬ 
wna część człowieka: głowa, głó¬ 
wna osoba, dowodzca, naczelnik, 
główny sprawca, c. conjuratorum; 
omnium Graecorum concitandorum; 
o rzeczach: główny przedmiot, 
caput est. nosse rempnblicam; ca- 
put coenae, Hiero90lyma c. gen- 
tis; Thcbas c. fnisse totius Grae- 
ciae; w pismach i prawach: duo 
capita epistolae; c. legis; w ra¬ 
chunkach : summa, kapitał, nazna¬ 
czona lub opisana ilość, de capi- 
te frumentidetraxit; deducere aes 
alienum dc capite. 

Capys, yos, m. ojciec Anchizcsa; 
bj towarzysz Eneasza. 

Car, patrz Carcs. 

Caracajla, ae, m przezwisko cesa¬ 
rza H- Antoniusza Antonina, z po¬ 
wodu wprowadzenia u Rzymian 
szaty Gallijskićj caracalla zwanćj. 

Caralls, is, albo C&raies, ium, i. 
miasto i przylądek: w Sardynii; 
stąd C&r&litanus, a, urn, Karalitań- 
ski i Caralitam, oram, «. Karali- 
tańczycy. 

C&ralltia, idla, i. jezioro w Pizydyi. 

Carbaseua, a, urn, robiony ze lnu 
lub płótna zwanego carbasus. 

Carbaaua, i, i w 1. m. carbasa, orum, 
gatunek lnu delikatnego hiszpań¬ 

skiego; 2) wszelkie wyroby z niego, 
jako to: płótno, żagle, suknie itp 

Car bo, ónU, tn. węgiel;—przenoś, 
o czemś niepomyślnem: carbone 
notare (węglem na czeluściach na¬ 
pisać); i o czćmś mało znaczącem. 
carbonem prothesaiiro inrenire. 3) 
przezwisko rzymskie. 

C&rbonarius, a, um, węglisty; rze~ 
czow. węglarz. 

Carbunculus, i, m. węgielek. 2) 
gatunek drogiego kamienia. 3) 
wrzód. 

Carcaso, ónis, i. miasto w Gal lii 
narboneńskiej. 

Carcer, óris, m. więzienie: więź¬ 
niowie, carccrem in me effudistis; 
2) zwykle w licz. mn. szrńnki, 
punkt od którego zawód zaczynał 
się w cyrku Rzymskim — porów. 
calx. 

Carchesium, ii, #«. naczynie do pi¬ 
cia z uszami we środku węższe; 
2) wyższa część masztu. 

Cardaces, um, m. rodzaj żołnierzy 
Perskich, którzy żyli z łupów, nie 
pobierając żołdu. 

Cardia, ae, *. miasto na półwy¬ 
spie Trackim; stąd Cardianu9, 
z Kardyi; Kardyańczyk. 

Cardi&cus, a, um, chorujący na 
żołądek. 

Cardo* Inie, v%. hak zawiasowy u 
drzwi, cardinem yertere, drzwi o- 
tworzyć; cardincs coeli albo mun- 
di, bieguny; granica, Anconam 
velut cardinem haberent; strona 
świata, ąuatuor inundi cardines; 
c. anni, przesilenie dnia z nocą 
letnie;'c. extrcmus, starość, głó¬ 
wny punkt czego, causae, litium; 
c. summo verti (w największćm 
niebezpieczeństwie). 
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Cardo, ónis, i. miasto Celty be- 
dw w Hiszpanii. 

Carduus, i, m. oset. 
C««, pnytl. drogo; carius emere, 
drożćj kupować; care aestimare, 
wysoko cenić. 

Careo, carui, 2. nie mićć, być wol¬ 
nym od czego, być czego pozba¬ 
wionym, z przyp 0 dolore, febri, 
nomine, culpa, suspicione, sepul- 
tnra; morte (być nieśmiertelnym); 
ripa caret rentis; 2; nie mićć cze¬ 
go z własnej woli, wstrzymywać 
się od jakićj rzeczy, nie używać 
jej, uchylac się ód czego, cibo, 
muneribus, amicorum facnltatibus; 
osobl. c.foro, senatu, publico(nie 
pokazywać się publicznie) c. de- 
clamationibus (nie bywać); 3) ob- 
chodiic się bez rzeczy pożądanych, 
życzenia godnych, czuć potrzebę 
czego czyli brak, patria, consue- 
tudine amicorum, libertate, aspec- 
tu civium. 

Caros, ium, m. Karyjczycy, w 1. 
p. Car, Karyjczyk, mieszkaniec 
krainy zwanej Caria, ae,i. wAzyi 
Mniejszćj; stąd Caricus, a um 
Karyjski, i Cari ca, ae, *. gatunek 
fig; w ogóle figa suszona. 

Carex, icis, *. sit, sitowie. 
Cariea, ci, %. próchnienie, zgni¬ 
lizna 

Carlna, ae, x. spód okrętu, dno; 
poet. za cały okręt; b) Carinae, 
arum, ż. plac, albo ulica w Rzy¬ 
mie między górą Eskwilijską i Ce? 
1 niszową, gdzie było wiele gma¬ 
chów okazałych, między innemi 
dom Pompejusza. 

Carióaua, a, nm, spróchniały, zbu¬ 
twiały;— przenoś, senectus. 

Cfcria, idU, i. gatunek raka mor¬ 
skiego. 

Caritas, fttis, i. drogość, droży¬ 
zna, wysoka cena, annonae; du- 
morum (brak pieniędzy); miłość. 

24 Carpathub 

szacunek, sprzyjanie, civium, pn- 
triae. 

Carmen, inis, n. śpiew, piesn, 
szczeg. oda, pieśń liryczna; wiesz¬ 
czba, przepowiednia wierszem; 
formuła czarodziejska; formuły 
prawne, c. cruciatus, lcx horren- 
di carminis; form. religijne, c. 
precationis; napis, breve carmen. 

Carmentis, is, Carmenta, ae, * 
wieszczka; czczona jak bóstwo, ma¬ 
tka Ewandra, która z nim z Ar- 
kadyi do Lacyum przybyła; stąd 
Carmentalis, e, tyczący się Kar- 
menty, porta (u stóp góry Kapi- 
tolińskiej Scelarata): rzeczow. Car- 
mentalia, ium, święta na cześć 
Karmcnty. 

Car mona, ae, *. miasto w Hiszpa¬ 
nii betyckićj; stąd Carmonenscs, 
ium, wt- Karmoneńczycy. 

Carnoades, is, m. filozof z Cyre¬ 
ny, założyciel nowej szkoły aka¬ 
demickiej; stąd Cameadćus, i ius, 
a, um, Kameadejski. 

Cami, orum, m. lud celtyeki. 
Carnifew, icis, m. kat; 2) wyraz 
obelgi'/ —przenoś, dręczyciel, tra- 
piciel; przym. dręczący, trapiący, 
pcdes, podagryczne. 

Carniflcina, ae, i. katownia; kato¬ 
wanie, męczenie. 

Carnifico, 1. katować; stąd hostes 
jacentes (rąbać). 

CaraU, is, i. przestarz.=caro. 
Carnuntum, i, n. miasto w Pannonii. 
Carndtes, um, albo Camuti, orum, 
m. lud w Gai lii celtyckiej. 

Caro, camis, i. ciało, mięso; c. pu- 
tida, ścierw, wyraz obelgi; — 
przenoś, p szu mu ości i nadętości 
w mow ie. 

Carpathus, i, i. wyspa na morzu 
Egiejskićm; stąd Carpathius, a, 
um, Karpatyjski, marę, południo¬ 
wa część morza Egiejskiego; w o- 
góle: morzę Egiejskic. 
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Carpentum, i, n. pojazd, mianowi¬ 
cie kobiecy, w ogóle: poj&Zd. 

CarpetŁrd i Carpesli, orum, m. 
Karpetanie, mieszkańcy krainy zwa- 
nćj Carpetania, ae, z. krainy 
Hiszpanii. 

Carpi, oram, m. lud w Dacyi. 
Carpo carpsi, carptum, 3. 1) część 
od całości odrywać, obrywać, od¬ 
dzielać, wydzierać, flores ei ar- 
bore; uvam de palmite; coronas 
er collo; setas intcr cornua; o 
zwierzętach: skubać, paść się, gra- 
mina; — przenoś, wyszukiwać, 
wybierać, flosculos; paucos ad 
ignominiam; 2) całość na części: 
targać, rwać, vellera; pensum 
(prząść); jecur (rozdzierać); thyma 
(wysysać); rozkładać, rozdzielać, 
rozdrobić, in multas parvasque 
partesexercitum; amnem (rozdzie¬ 
lić na kanały); orationem membris 
minutioribu9; brać do siebie, uży¬ 
wać, właśc. i przenoś, auras vi- 
tales (żyć); diem (spędzić, prze¬ 
pędzić);—przenoś. aj pewną prze¬ 
strzeń ujść, przebicdz, przcjechaćl 
przelecoc campos pede; prata fu¬ 
ga, Sera alis, i t p.; a stąd iter, 
viam (odbywać podróż, podróżo¬ 
wać): iter supremum (oumierają¬ 
cym); b) wyśmiewać, szydzić, drwić, 
dokuczać, obmawiać, przy mawiać, 
przyganiać, aliqucm maledico den- 
te, sermonibus; yocibus militum 
carpi; famam vitamque; c) szko¬ 
dę wyrządzać, osłabiać, zmniej¬ 
szać, uiszczyć, wycieńczać, noris- 
simum agmen, albo norissimos; 
labor carpit corpus, coeco carpi- 
tur igni. 

Carpttm, Jpriysł. cząstkowo, poje¬ 
dynczo, z różnych stron, carptim 
dimissi, conrenire, hostem la- 
cessere. 

Carrae, arum, & miasto w Mezo¬ 
potamii. 

Carraoft, ae, i. gatunek wozu. 
Carr&ca, ae, i. miasto w Hiszpanii 
bctyckićj. 

Carrui, i, m. i carrum i, «- wóz 
transportowy. 

Careeóli, orum, m. miasto w La- 
cyum; stąd Carseolanus, a, um 
K&rscolański. 

Carsulae, arum, i. miasto w Um- 
bryi; stąd Carsulanum, i, n. po¬ 
siadłość wiejska przy Karsulacb. 

Cartója, ae, i. miasto w Hiszpanii 
betyckićj; stąd Cartejensis, e, Kar- 
tejeński; 2) miasto w Hiszpanii 
tarrakoneńskićj. 

Carthaea, ae, i. miasto na wyspie 
Ceos; stąd Carthaeus i ćarthfiius. 
a, um, Kartejski. 

ć&rthftgo, inia, i. miasto w Afry¬ 
ce północnej; Carthagini, w Kar¬ 
taginie; stąd Carthaginiensis, rze- 
czow. Kartagińczyk; i Carthagi¬ 
niensis, e, Kartagiński; 2) Kowa 
Kartagina w Hiszpanii tarrakoneń¬ 
skićj. 

Cartilago, inia, x. chrząstka. 
Carunoula, ae, z. kawałek mięsa. 
Carus, a, um, drogi; — przenoś, 
szacowny, drogi, miły, o osobach 
i rzeczach; 2) Carus, i, m. imię 
rzymskie. 

Carventana" arx, zamek przy mie¬ 
ście Carventum w Lacyum. 

Caryae, arum, m. miasteczko w La¬ 
konii ze świątynią Dyany. 

Carjstoa, i, m. miasto na wyspie 
Eubei; stąd CarystSu*, i -lu*, 
a, um, Karystcjski, Caristii, orum, 
m. Karystyanie; 2; miasto w Li- 
guryi. * 

Casa, ae, I. chałupa, chata, domek, 
szałas, altana i t. p 

Casoa, ae, m. rzymskie przezwisko 
Casoe, •przy&l. po staroświecku, po 

staremu, od cascus, staroświecki. 
C&bous, i, m. sćr, stąd cascolus, i, 
m. sćreK 

5* 
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Caaia, albo rassia, ae, krzew 
pachnącej kory, cynamon dziki; 
2) wilcze łyko. 

Oaallinum, i, n. miasto w Kam¬ 
panii; etąd a) Casilinatea, um, 
wi. i Casilinenses, ium, m. Kasy- 
linaci, Kasylinowie; b) Casilinus, 
a, nm. Kasy liński. 

Casinum, i, n. miasto w Lacyum; 
stąd Casinas, atia, Kasynaeki. 

C&sius, ii, m. góra między Ara¬ 
bią i Egiptem; przym. tyczący się 
góry Kasyus. 

Caaperia, ae, z. miasteczko Sa¬ 
binów. 

Oaapium marę, albo pelagus i Caa- 
ping oceanus, morze Kaspijskie; 
stąd: a) Caspius, a, urn, do morza 
Kaspijskiego należący, mons (gó¬ 
ry między Armenią i Medyą ze 
sławnym wąwozem C. pylae albo 
C. Tia, C. claustra; bj Caspiadae, 
arum, i Caspiani, 6rum, tn. mie¬ 
szkańcy nad morzem Kaspijskiem. 

Casaandra, ae, z. córka Pryama. 
C&ssandrea, albo -ia, ae, z. przez 
Kassandra odbudowane miasto Po- 
tidea; stąd: a) Oassandrenses, ium, 
m. Kassandreńczycy; b) Cassan- 
dreus, ei, m. Kassanarejczyk (Apol- 
lodorus). 

C&sBe, przysł. napróżno, nadare¬ 
mnie. 

Casai, orum, m. lud w Brytanii 
południowej. 

CasBia, patrz Casia. 
Cassida, ae, z. szyszak, hełm. 
Cassiópe, es, z. miasto i przylądek 

na wyspie Korcyrze. 
Cassiópe, es, i. żona Cefeusza i 
matka Andromedy. 

Cassis, idis, szyszak, hełm. 
Cassis, is, m. zwykle w licz. mn. 
casses, ium, sieć łowcza, właśc. 
i przenoś, casses alicui tendere. 

Cassita, ae, z. dzierlatka. 
CassiuB, a, um, nazwisko rodu 

Rzymskiego; stąd Cassiamis, a 
um, Kassyański, do K&ssyussa na¬ 
leżący. 

Cassus, a, um, czczy, próżny, nux; 
zwykle z przyp. 6 albo 2, ogoło¬ 
cony, pozbawiony, lumine albo 
aethere (umarły); — przenoś, pró¬ 
żny, nadaremny, nieużyteczny, 
bezskuteczny, copia rerborum; la- 
bores; iu cassum albo incassum, 
nadaremnie, bez korzyści, i cassa, 
orum, «. rzeczy daremne, nieu¬ 
żyteczne. 

Castabalum, i, n. miasto w Cylicyi 
Castalia, ae, i. źródło u stóp Par¬ 
nasu; stąd Castalius, a, um, Ka- 
stalski. 

Castanea, ae, i. kasztan drzewo i 
owoc. 

Caste, przysł. czysto, bez skazy, 
virere; niewinnie, nieskażenie, 
święcie, sumiennie, labor caste in- 
tegreąue YersatU9: także: lingua 
latina uti (mówić czysto, popra¬ 
wnie po łacinie). 

Castellanus, a, um, zamkowy, do 
twierdzy należący; rzeczow. caste 1- 
lani, orum, m. mieszkańcy zamków. 

CasteUatim, przysł. po zamkach, po 
twierdzach; gromadami. 

Castellum, i, n. miejsce warowne, 
zamek, twierdza;—przenoś, obro¬ 
na, ucieczka, przytułek, c. latro- 
cinii (stek lotrostwa). 

Castigatio, ónin, i. strofowanie, 
karcenie. 

Castigator, óris, m karcicie!, 
przyganiacz. 

Castigatua, a, um, ścieśniony, po¬ 
hamowany, ograniczony, stro¬ 
fowany. 

Castigo, 1. prostować, karcić, ga¬ 
nić, łajać, lingua, Yerbis, literis, 
verberibus aliqnem; morantes, se- 
gniores; nimiam lenitatem; popra¬ 
wiać, carmen, ritia sua; ukrócić, 
hamować, equum frenis asperio- 
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nbus; dolorem; poet. otaczać, o- 
graniczać, insulam aquis- 

Castimónla, aet z. czystość ciała 
i duszy, niepokalaność, niewinność. 

Caatitaa, atu, z. czystość we wzglę¬ 
dzie moralnym, niewinność oby¬ 
czajów, niepokalaność. 

Castor, órls, m. bóbr. 
Castor, óris, w. syn Tyndara kró¬ 
la spartańskiego iLedy, brat He¬ 
leny i Polluksa, z którym między 
gwiazdy przeniesiony, był bó¬ 
stwem opiekuńczem żeglujących. 

Caatoreum, i, n. strój bobrowy. 
Castra, patrz castrum. 
Caatrensis, e, tyczący się obozu, 

obozowy; peculium c., to, co so¬ 
bie syn W czasie służby wojsko¬ 
wej zebrał; eisi lin m c., ciągła służ¬ 
ba wojskowa. 

Castro, 1. czyścić, kastrować, ka¬ 
płonić;—przenoś. osłabiać, łago¬ 
dzić. 

Castrum, i, n. warowne miejsce, 
zamek, twierdza, w licz. mn. ca¬ 
stra, orum, w. obóz, c. statira, 
aestiva, hibema, obóz stały, letni, 
zimowy; naralia albo nautica, 
miejsce, gdzie okręty stoją w po¬ 
gotowiu do bitwy; castra haberc 
contra aliąuem, wojnę z kim Opro¬ 
wadzić; c. morere, obóz zwinąć, 
ruszyć z obozem, dalej się posu¬ 
nąć; c. pnetoriana, koszary gwar- 
dyi cesarskićj; c.cerea, ulo pszczel¬ 
ne; dzienny pochód żołnierzy, 
tertiis, undecimis castris Ancyram 
veuit; służba wojskowa, castris est 
vobis utendum, non palaestra; 
magnum in castris usum habere; 
— przenoś, stronnictwo, zwolen- 
nictwo, in Epicuri nos castra con- 
jecimus; nil cupientium castra 
pęto. 2) Nazwisko różnych miej¬ 
scowości : C. Album, miejsce 
w Hiszpanii tarrakoneńskiój; C. 
Juni, albo samo C. miejsce Rutu- 

lów w Lacyum; C. Novum, osa¬ 
da Rzymska na pobrzeżu Etruryi; 
C. No?um, albo samo C. miasto 
w Picenie; C- Truentinum, albo 
Truentum, miejsce w Picenie; C 
Yergium, miejsce w Hiszpanii tar- 
rakoneńskićj; w licz. mn.. Castra 
Aleiandri, miejsce w Egipcie nie¬ 
daleko Peluzyum; C. Corneliana 
albo Cornelia, wzgórze między 
Utyką i rzeką Bagrada; C- Cyn, 
okolica w Kapadocyi niedaleko 
Tyany; C. Posthnmiana, miejsce 
w Hiszpanii betyckićj. 

Caatulo, dnia, i. miasto w Hi¬ 
szpanii tarrakoneńskiój; stąd Ca- 
stulonensis, e, kastuloncński, saltus. 

Caatus, a, um, czysty, niezmaza- 
ny, a cruore civili; takie: sermo, 
czysta mowa, bez błędów; cnotli¬ 
wy, nieskazitelny, poczciwy, nie¬ 
winny, święty, powściągliwy. 

Casus, us, #». padanie, nivis; u- 
p a danie, upadek , obalenie się; 
zniszczenie, grariore casu de- 
cidunt turres; urbis; loci (zapa¬ 
dnięcie się przez trzęsienie ziemi). 
- Pnenoś. a) zdarzenie, przy¬ 

padek, c. mirificus; quod fitcoc- 
co casu; upadek, nieszczęście, ca¬ 
sum alicujus lacrimare, casibus 
fractus; a stąd śmierć, Satumini 
atque Gracchorum casus; w odnie¬ 
sieniu do czasu: koniec, extre- 
mum sub casum hiemis; przypa¬ 
dek grammatyczny, rectus, obli- 
quus, 2) okoliczność, sposobność, 
narigandi; sese casum Yictoriae 
invcnturum. 

Catsbathmou, i, m. dolina mię¬ 
dzy Egiptem i Libią. 

Catadupa, orum, n. katarakty Nilu. 
Catalauni, orum, m. lud i miasto 

w Gallii belgijskiej. 
Catamitua, i, m. Ganimedea; 2) 

rozpustnik, lubieżnik. 
Catana, patrz Gatina. 
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CaiaÓnes, um, m. Kation o wie, 
mieszkańcy krainy zwanćj Catao- 
nia, ae, ź. w Azyl Mniejszej. 

CaUphrwoU*, ae, m pancerz; stąd 
cataphractns, a, um, opatrzony 
pancerzem, pancerny. 

Cataplua, i, m. przyplynienie do 
portu; 2) flota. 

Cat&pulta, ae, f. kosza wojenna 
wielka, z którćj pociski, strzały 
i t. p. rzucano. 

Oataraota, ae, i. i -ctes, ae, m. 
wodospad,; śluz; upust, spust. 

Oatasoopium, ii, n. i -pus, i, m. 
okręt lekki na zwiady. 

Cataata, ae, i. rusztowanie. 
Cate, prtysl. zręcznie, przezornie, 
roztropnie. 

Cateja, ae. i. gatunek pocisku. 
C&teUui, i, m i catella, ae, z. pie¬ 
sek (od catuius, a). 

Catellui, i, m. i catella, ae, i. łań¬ 
cuszek (od catena). 

Catśna, ae, z. łańcuch, więzy, kaj¬ 
dany, ca ten as injicere alicui, al¬ 
bo in catenas conjicere aliquem; 
in cat en i s tenere albo habere; — 
przenoś, catenis legum con9trictus 
(hamulcem,wędzidłem praw wstrzy¬ 
many); animum compescere catóna 

Catenatua, a, um, związany, skrę¬ 
powany:—przenoś. połączony, spo¬ 
jony. 

Caterra, ae, z. tłum ludu, groma¬ 
da, orszak, mnóstwo ludzi i zwie¬ 
rząt; c. conductitiae, wojsko na¬ 
jemnicze; c. Terborum, mnóstwo 
wyrazów. 

Catervatim, przysł. gromadnie, tłu¬ 
mnie. 

Cati&nua, patTZ Catius. 
Catillna, ae, m. nazwisko Rzym¬ 
skie; stąd Catilinarms, a, um, ty¬ 
czący się Kąty liny. 

CatUlua, i, m. miseczka. 
Oatillos i Gatilua, i, m. syn Am- 

fiarausa, który z braćmi ^ swymi, 

Koraksem i Tyburtem założył 
Tybur. 

Oatma, ae, i. miasto w Sycylii; 
stąd Catinensis, e, Katyneński i 
C&tinenses, ium, m. Katyneńczycy. 

Oatinus, i, «. misa plaska, fajerka. 
Catius, ii, m. filozof epikurejski 

z Insubryi; stąd Cati&nus, a, um, 
Kacyański. 

Cato, ónis, m. rzymskie imię, fa 
milii; M. Porcius Cato, starszy 
i młodszy; 2) w ogóle: człowiek 
surowych obyczajów. Stąd aj Ca- 
tonianus, a, um, Katoniański, ty¬ 
czący się Katona; b) ęatonlnt, 
orum, ?». zwolennicy Katona. 

Catóniuzn, ii, m. świat podziemny 
CJatti, orum, m. lud Germanii. 
C&tula, ae, i. suczka. 
Catullui, i, m. rzymskie nazwisko. 
Cat ul u*, i, m. piesek; w ogóle; 

mówi się i o innych młodych 
zwierzętach; 2) rzymskie nazwisko. 

Caturigea, um, m. lud w Galin 
narboneńskiój. 

Catus, a, um, zręczny, chytry, 
roztropny, dowcipny, c. jaculari; 
c. legum, biegły w prawie. 

C&uoasua, i, m. łańcuch gór mię¬ 
dzy morzem Czaraćm i Kaspij- 
skićm; stąd Caucasius, a, um, 
Kaukazki. 

Cauda, ae, z. ogon; caudam jac- 
tare popeilo, pochlebiać, nadska¬ 
kiwać, łasić się; caudam trahere, 
szydzić z kogo. 

Caudex, lois, m. pień, stąd cau- 
dicarius , a, um, z pniaka zrobiony 

Caudium, ii, tt. miasto w Samnium 
stąd Caudinus, a, um, Kaudyński, 
i Caudini, orum, m. Kaudynowie. 

Caulae, orum, z. otwór; loch, za¬ 
groda. 

Caulis, is, m. łodyga, głąb, zwła¬ 
szcza kapusty; kapusta. 

Caulon, ónis, m. i Caulonia, ae 
ź. miasto Brucyów. 
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Caunus, i i. miasto w Karyi; stąd 
Canneus, albo -ius, a, um, Kau- 
nijski; Caunii, oram, m. Kaunij- 
czycy Cauneae, albo Caunae, 
arum, i. figi kaunijskie. 

Oaupo, Ania, m. szynkarz, karcz¬ 
marz* przekupień. 

Caupona, ae, l. karczma, dom 
szynkowy. 

Cftuponiue, a, um, do gospody 
ściągający się, karczmarski, artea 
c. ezercere, zajmować się szyn¬ 
kiem 

Cauponor, gospodę utrzymywać; 
dla zysku co czynić. 

Cauponula, ae, i. karczemka. 
Caurua, albo corua, i, m. wiatr 
północno-zachodni. 

Causa, albo caussa, ae, z. o;spra¬ 
wa, przedmiot, rzecz, interes, c. 
Teipublicae; popu li Romani; cau- 
**» qaam Pompcjus susceperat; 
optimatium causara agere; permi- 
sit, ut omnem causam in se trans- 
ferreut; qui super tali causa co¬ 
dom missi erant; szczególnićj spia- 
wa sądowa, proces, causae publi¬ 
ki privatae; causam dicere, mó¬ 
wić w sprawie sądowćj, mićć pro¬ 
ces, bronić się w sądzie; c. capi- 
tis dicere, mieć proces kryminal¬ 
ny; c. cadere, przegrać sprawę; 
indicta causa, bez obrony; h) po¬ 
łożenie, stosunek, alia in causa 
M. Cato fnit, alia ccteri; in eadein 
causa es8e; est alicui causa cum ali- 
quo (związek); c) przyczyna, zasada, 
powód, pobudka, hanc nactus ap- 
pollationis causam; mihi causam 
explicandae philosophiao attulit 
graris casus ciritatis; alia causa 
fuit danmaiionis; cum causa ac- 
cedere ad accusandum (z pewną 
zasadą); annis inferiores non cau¬ 
sa fuissent, justis de causis; non 
sine causa; a stąd oauift z po¬ 

przedzającym pnyp. 2. dla, restrl 
honoris causa; z zaimkami dzierż, 
me*, tuA, euft, oausi (dla mnie 
i t. d.); pozór, pokrywka, przy¬ 
czyna pozorna, causam intersero- 
re, interponere, inferre; quo faci- 
lius causam bcllandi reperirot, 
wymówka, uniewinnienie, causam 
accipere; d) causa sontica, wy¬ 
mówka ważna, prawna dla sła¬ 
bości. 

Caus&rius, a, um, słaby, chorowi¬ 
ty; riłcioic. żołnierz odprawiony 
dla słabości. 

Causidlous, i, m. obrońca sądowy. 
Cauaor, 1. przytaczać za powód, 
wymawiać się czćni, aliąuid, al¬ 
bo z 4 przyp- i tr. bez.; z quod. 

Cauaula, ae, z. drobna, mała oko¬ 
liczność; mała sprawka. 

Caute, pnysł. ostrożnie, przezornie. 
Cautea, is, I. ostra skała. 
C aut i o, óni«, z. ostrożność * prze¬ 
zorność, mea c. est, do mnie na¬ 
leży być ostrożnym; res cautio- 
nem habet (wymaga ostrożności; 
albo przedstawia możność ustrze¬ 
żenia się); szczegół, zabezpiecze¬ 
nie, rękojmia, kaucya; także; ust¬ 
ne zapewnienie. 

Cautor, óris, w. poręczyciel. 
Cautus, a, um, przezorny, pilnu¬ 
jący się, ostrożny, in aliqua re; 
cautus assumere; chytry, przebie¬ 
gły, vulpcs; 2) ubezpieczony, za¬ 
pewniony, res (majątek) numi; — 
przenoś, bezpieczny, pewny, in 
cam partom pccc&re, quae est cau- 
tior. 

Cavaedium, ii, w. dziedziniec środ¬ 
kowy. 

Carea, ae, l. przestrzeń ogrodzo¬ 
na, zamknięta zewsząd; aj klatka, 
ul; b) miejsce dla widzów w tea¬ 
trze; teatr, zgromadzenie, grono 
widzów. 
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Car50, e&vl, cautum, 2. strzedz się, 
mióć się na baczności, chronić się, 
unikać, quum animum attendisset 
ad caTcndum (zwrócił uwagę na 
to, aby się ustrzedz); ab aliąuo, 
albo aliąua re; aliąuem, albo a- 
liąuid; stąd biernie: carenda e- 
tiam gloriae cupiditas; także ztr. 
bezok.; ze spój. ne, i ut; cave 
credas, nic wierz; cave eiistimas, 
nie myśl; carerc ab aliąuo, zro¬ 
bić zastrzeżenie, zapewnienie; 2) 
carere alicui, mićć o kim albo 
o czćm staranie, dbać; h) carere 
obsidibus depecunia, przez zakła¬ 
dników zabezpieczyć oddanie pie¬ 
niędzy; c) prawnie, na piśmie coś 
zastrzedz, lege, testainento, cautum 
est in lege de re, albo lic- albo 
ut-; d) nieść, dać pomoc sądową, 
in jurę. [pieczara. 

Cawerna, ae, i. jaskinia, grota, 
Oawill&tio, dnia, i. szyderstwo, 
drwiny, przymówka; wykręty so- 
fistyczne- 

Cawiiiator, aria, m. szyderca, wy- 
krętacz, sofista. 

Cavillor, 1. drwić, szydzić, przy- 
mawiać, przyganiać, aliąuem. 

C&wiUum, i, «. albo -us, i, m. 
drwiny. 

Caro, 1. wydrążać, lintres arbori- 
bus, wyrabiać; clipeum gladio, 
przebić. 

Cawua, a, um, wydrążony, czczy; 
próżny; poet. trabs. (statek wo¬ 
dny); flumen (głęboki); nubes i 
umbra (osłaniający); rzecz. cavmn, 
i, n. wydrążenie, dół, jama. 

Oaystroa, albo -us, i, m. rzeka 
w Jonii; stąd Caystrius, a, um, 
należący do rzeki Kaistrus. 

Cea i Cia, ae,- także Coos (4 przyp. 
Ceo) i. jedna z wysp Cykladyj- 
skićh; stąd Ceus, a, um, Cęjski 
z wyspy Cei, i Cei, orum, m 
mieszkańcy wyspy Ce*. 

Cebenna, albo Covonn»t ae, 
góry w Gallii. 

Cebren, enla, w. bożek rzeczny 
w Troadzic, ojciec Hcspcryi, któ¬ 
ra stąd nazywa się Cebreni9, 
idos, z. 

Cecrops, 6pis, m. pierwszy król 
Ateński; stąd a) Cecropldes, ae, 
m. Cekropida, w licz. mn.^Aten- 
czycy; b) Gecropis, idic, z. po¬ 
chodząca od Cekropsa, •przymiot 
Cecropis, Attycka; c) Cecropius, 
a, um, Cekropski, Attycki; ari 
Cecropia albo samo Cecropia, ae 

z. zamek Aten. 
Codo, cessi, ccssum, 3. iść, in tu- 
tum; — przenoś, iść, udać 9ię, 
wypaść, prospere, małe; uteun- 
que cesscrit. V szczegół.: 1) odejść, 
oddalić się, ustąpić, urbe, Italia, 
loco (swoje stanowisko opuścić); 
e concione, e patria; de oppidis; 
ab ordine; vita albo e vita (um¬ 
rzeć); — przenoś, odstąpić czego, 
zrzec się, alicui hortorum posses- 
sionc; przyznać co, zostawić, ali- 
quid amicitiae; currum alicui; 
także: z ut, albo 4 przyp. i tr. 
bezok.; b) ustąpić, restigio c. (O 
piasku: ustąpić się pod nogami); 
— przenoś, uledz, hosti, fortunne, 
tempori, inTidiae cirium, pertina- 
ciae alicujus, malis, alicui; ma¬ 
jorom auctoritati, prccibus; ustą¬ 
pić komu pierwszeństwa, nie wy¬ 
równać w czem; alicui rirtute, 
caritate, alicui in ałiąua re; c) 
przeminąć, upłynąć, zniknąć, ce- 
dit dics, hora, gloria, fiducia i t. p.; 
2) dostać się, przejść, przemienić 
się w co, alicui; alicui in usum; 
alicui praedae, albo in praedam 
alicujus; także cohortes fortitudi- 
nis praemia cedunt (stają 9ię na¬ 
grodą męztwa); cui triplicis cesait 
fortuna novissima regni (o Pluto¬ 
nie); res omnis Albana in Roma- 
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num cessit imperium; cessit in 
proverbium, poszło w przysłowie. 

Cedo, ulom* daj; powiedz; weź, 
pozwólno, cedo aquam; cedo, quid 
faciam. 

Cedrus, i, z. cedr drzewo; 2) ole¬ 
jek cedrowy, który chroni oa zbó- 
twialości i robactwa, stad carmi- 
na linenda cedro, godne nieśmier¬ 
telności 

Celaenae9 arum, z. miasto wcFry- 
gii; stąd Celaenaeus, a, um, Cc- 
lenejski. 

Celaeno, us, z. córka Atlasa. 2) 
jedna z Harpij. 

Celeber, bris, bre, uczęszczany od 
ludzi, loeus, oraculum; także: 
ludnyt urbs, loca urbis; poct.cc- 
leberrima fontibus Ide (obfita 
w źródła); 9tąd aj przez liczne ze¬ 
branie uświetniony, uroczysty, 
trlumphus; populi gratulatio: b) 
sławny, uwielbiony, znakomity, 
głośny, słynny, res, fama, nomen; 
celebres nominibus, opibus, gra- 
tia, amicitii8; viri dirorsis virtu- 
tibus celebres; Medus magic&o 
artis c. 2) = crcber, obfity, czę¬ 
sty, verba, usus sagittandi. 

Celebratio, ónis, i. liczne zebra¬ 
nie, zgromadzenie, uroczysty ob¬ 
chód, uroczystość. 

Celebratus, a, um, często używa¬ 
ny, res celebratissimae omnium 
sermonc; uroczysty, świetny, dies, 
supplicatio. 

Colebritaa, atia, i. liczne zebranie, 
kupienie się, in celebritato viae 
versari; szczególniej o zgiełkliwym 
życiu w Rzymie; stąd: a) uro¬ 
czystość, obchód uroczysty, su¬ 
prem! dici; ludis celebr i tatem ad- 
dere; b) wziętość, sława, conseąui 
celebritatem sermonis bominum 

Celebrd, 1. licznie i często odwie¬ 
dzać , uczęszczać, domum, viam; 
napełniać, celebrantur aures quo- 

tidie novis nominibus; conciones 
convicio. Stąd: a) często co czy¬ 
nić, mówić, używać czego, artes; 
legem omnibus concionibus: b) u- 
roczyście obchodzić, festos dies, 
nuptias; milesimus annus Romae 
celebratus est: tota Celebrante Si- 
cilia sepultus est (przy uroczy- 
stem współuczestnictwie całćj Sy¬ 
cylii); c) chwalić, wysławiać, u- 
wielbiae, nomen alicujus scriptis; 
hoc tota Graecia celebratum est; 
memoriam nominis; Tirum, heroa; 
lyra; stąd oznajmić, objawić, o- 
głaszać, rem. 

Celelates, um, m. lud Liguryjski. 
Celenna, ae, z. miasto w Kam¬ 

panii. 
Celer, celeris, celere, prędki, sko¬ 
ry, szybki, auzilium, rumor, Yi- 
ctoria, ignis, oratio (ożywiona); 
remedia (skutkujące); — przenoś, 
ani mus, żywy; w zlóm znaczeniu: 
gwałtowny, porywczy; także z tr. 
bezok. irasci. Celeres, straż przy¬ 
boczna Romulusa złożona ze 300 
jeźdźców, 

Celeripes, pedis, szybkonogi. 
Celeritaa, fttis, i. prędkość, szyb¬ 
kość, rączość; cełeritate uti, pręd¬ 
ko, żywo brać się do rzeczy; ce- 
leritas famae; remedii (prędki 
skutek): — przenoś, animorum, in- 
genii (przytomność) conslli! (pręd¬ 
kość w obmyśleniu środków sta¬ 
nowczych); 

Celeriter, pnyit. prędko, szybko, 
rycbło, celerius Opinioue, prędićj 
nad mniemanie; quam celerrime, 
jak najprędzćj. 

Celeriuaoule, przysl. nieco prędzćj. 
Celero, 1. przyśpieszać; 2) w znacz, 
nieprzech. spieszyć się, ad Asiam. 

Celefcrum, i, n. miasto w Mace¬ 
donii. 

Oeleua, i, m. król i kapłan Corery 
w Eleuzynio. 
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0«lU, ae, i. komólka, izdebka, dla 
sług i niewolników; spiżarnia, 
skład, olcaria, Yinaria; komórki 
w plastrach; 2) w świątyni miej¬ 
sce, gdzie stal posąg jakiego bó¬ 
stwa (framuga, kaplica)- c. Con- 
cordiae; c. Jovis. 

Celo. 1. taić, ukrywać, aliąuem 
aliąuid, coś przed kim; także: a- 
liqaem de aliąua re; celor de te 
(ukrywają coś względem ciebie 
przede mną); bardzo rzadko: id 
Alcibiadi diutius celari non po- 
tuit; cclabitur aur,tor; id quum 
minus diligentei esset celatum; 
nakoniec z nastę. zdaniem wzglę- 
dnein, celans qua Yoluntate esset. 

Celoxa óoie, i. statek lekki. 
Celaitddo, iniea z. wysokość. 
Celsus. a, uin, wysoki, wyniosły; 

— przenoś, znakomity, szlachetny, 
animus celsior; celsus men te; du¬ 
mny, celsi practereunt. 

Celtae, arum, m. mieszkańcy po¬ 
łudniowej Gal lii; stąd Celticus, a, 
um. Celtycki do poludn. Gallii 
należący. 

Celtlb&ri, orum, w. lud mieszka¬ 
jący w środkowej Hiszpanii, zwa- 
nćj Celtiberia, ao, stąd Celti- 
berieus, a, um, Celtyberski. 

Cenaeum, i, n. północno-zachodni 
przylądek Eubei; stąd Cenacus, 
a, um, Cenejski. 

Conohre&e, arum, z. port Koryncki. 
Ceoima^ni, orum, m, lud w Bry¬ 

tanii. 
Cenomanlj patrz Aulerci. 
Ceuaeo» censui, censum; 2. szaco- 

wać, oceniać; szczegół, o cenzo¬ 
rze: majątek obywateli szacować; 
stąd capite ccnsi, najuboższa klas- 
sa obywateli, którzy oprocz sa¬ 
mych siebie nic nie mieli do po¬ 
pisu: ccnscndi formula, formula, 
zasada, podług którćj majątek o- 
bywatoli był szacowany, legem 

censui censendo diccre, zasadę do 
tego ustanowić; esse censui cen- 
sendo (o majątku, który powinien 
być objęty spisem): bj mniemać, 
sądzić, z 4 przyp. i tryb. bezok. 
albo z nastę. spój. quid mihiani- 
mi censes fore; senatus ccnsuit, 
ut-; veremini, censeo, ne-; vera c. 
(uważać za zgodne z prawdą); a- 
licui aliąuid, uznać co komu za 
stosowne przy naradach: głosować, 
zdanie swoje objawiać, utcensuit, 
zwykle z 4 przyp. i tryb. bezok., 
albo ze spój. ut; także z 4 prz. 
pars eruptionem censebant: dedi- 
tionem; o senacie: uchwalić, po¬ 
stanowić, quae patres censuerunt; 
bellum alicui, także z nastę. ut, 
albo 4 przy. i tr. bezok. 

CenBor, órti, m. Cenzor, urzędnik 
Ezymski: było ich dwóch; zajmo¬ 
wali się spisem obywateli i osza¬ 
cowaniem ich majątku, czuwaniem 
nad ich publicznem i prywatnem 
życiem, pod względem moralno¬ 
ści irządności, wydzierżawianiem 
dochodów publicznych. 2) przy- 
ganiacz , krytyk , ccnsor castiga- 
torąue minorum. 

Cenforinui, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

CensoriuB, a. um, do cenzorów 
ściągający się, cenzorski; animad- 
yersio, tabulae; homo c. albo sa¬ 
mo ccnsorius, były cenzor; 2) po¬ 
ważny, surowy. 

Cemura, ae, *. cenzura, urząd cen¬ 
zora; — przenoś, wszelki sąd o 
czćm, krytyka. 

CeasuB, us, m spis ludności i ma¬ 
jątków u Rzymian przez cenzorów 
sporządzany, censum habere, age- 
re, faccre, sporządzać spis; ccnsu 
prohibere albo exdudere, odma¬ 
wiać przyjęcia do spisu; stąd: aj 
wykaz, lista obywateli, omnibus 
in censum relatis; b) majątek, bo- 
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gactwo, posiadłość, senatorius, 
eąuester; homo sine censu; tenui 
censu. 

Centa urus, i, m. Centaur: tak na¬ 
zywano dzikich mieszkańców Tes- 
salii, którzy spostrzeżeni siedzący 
na koniu uznani byli za istoty 
z góry do człowieka, a od stóp 
do konia podobne; nobilis (o Chi- 
ronie); stąd centaureus, a, um. 
Centaurów tyczący się. 2) gwia¬ 
zdozbiór w stronie południowej; 
3) nazwisko okrętu. 

CentSni, ae, a, po stu; u poetów 
także w licz. poj. [zwisko, 

Centiniua, ii, m. rzymskie prze- 
Centesimua, a, um, setny; rzeczoic. 
centesima, ae, z. procent jeden 
od sta miesięcznie, albo dwanaście 
rocznie. 

Centtceps, cipitis, stugłowy. 
Centiea, przt/sł. stokroć, setnie, cen- 
ties sestertium, dziesięć milionów 
sestereyów. 

Centimanus, a, tun, sturęlci. 
Cento, 6ni8, m. łachmany, odzież 
licha. 

Centrónei, um, m. imię ludów 
w Gallii narboneńskićj i belgij¬ 
skiej. 

Centura, sto; w ogóle, baTdzo wiele. 
Centumalus, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Oentumgemmus, &, um, stokro¬ 
tny; sturęki, Briareus. 

Centumwir, i, m. w 1. m. centen- 
tumviri, orum, stu mężów, zgro¬ 
madzenie sędziów do spraw pry¬ 
watnych; stąd centumriralis, e, ty¬ 
czący się centumwirów. 

Centuneulus, i, m. liche pokrycie. 
Centuria, ae, z. setnia, crddział woj¬ 
ska pierwiastkowo ze atu, a pó¬ 
źnić) z sześćdziesięciu żołnierzy 
złożony; bJ część ludu rzymskie¬ 
go, który Śerwiusz Tuliiusz na 193 
setni podzielił. 

Centuriatim, centuryami, dzieląc 
na centurye. 

Centurlatus, us, m. setnictwo, po¬ 
sada setnika. 

Centurio, 1. dzielić na setnie, Łomi- 
nes, jurentutem: porów, eomitium. 

Centurio, ónie, m. setnik. 
Centuripae, arum, *. albo Centu- 
riplna, orum, n. miasto w Sycyli: 
stąd Centuripinua, a, um, Gentu- 
rypiński i Ceuturipinl, orum, m. 
Centurypinowie. 

Ceos, patrz Cea. 
Cepa, patrz cacpa. 
CephaUenes, um, m. Cefali eńczycy, 

mieszkańcy wyspy na morzu Joń- 
skićm, zwanćj Cephallcnia, ae, i. 

Cephaloedis is, *. i Cephaloedium, 
ii, n. miasto na wyspie Sycylii; stąd 
Cephaloedtt&nus, a, um, Cefale- 
dytański i Cefaloedit&ni, orum, 
m. Cefalcdytańczycy. 

Cepheis, -ius, patrz Cepheus. 
Cephenee, um, lud w Etyopii. 
Cepheus,ci, i eos, m. król w Etyo- 
pii, mąż Kassyopei, ojciec Andro¬ 
medy; stąd Cepheis, idis, *. i Ce- 
pheius, a, um. od Cefeusza pocho¬ 
dzący, Cefejski. 

Cephiwma, i, m. rzeka, 1) w Focy- 
dzie i Beocyi; jako bożek rzeczny, 
ojciec Narcyssa zwanego Cephis- 
8ius; stąd Cephissis, idi«, i. z Ce- 
fissu; 2) wAttyce; stąd Cefissias, 
idia, z. do Cefissu odnosząca się. 

Córa, ae, I. a) wosk; w licz. mn. 
bjsusz pszczelny; c) tablica woskiem 
powleczona u starożytnych, na któ- 
rćj pisali, stąd wszelkio pismo: 
d) signum cerae albo samo cera, 
pieczęć; e) cerae, popiersia, obra¬ 
zy przodków. 

Ceramlcus, i, m. dwa place tego 
imienia, jeden w Atenach, a drugi 
za miastem. 

Cer&rimn, ii, «. podatek, pie- 
czętnc. 
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Ctoastae arom, w pierwotni miesz¬ 
kańcy wyspy Cypru. 

Cer Mus, i, z. wiśnia. 
Ceraunua, i, m. piorun; stąd Ce- 
raunius, a, uin, tyczący się pio¬ 
runu; stąd Ceraunii montes, albo 
Cer&unia, orum, «. pasmo gór mię¬ 
dzy Epirem i IIliryą, z przyląd¬ 
kiem Acroceraunia, znanym z burz. 

OerbÓrus, i, m. Cerber, pies strze¬ 
gący progów piekieł; stąd Cerbe- 
tcus , a, um, ao Cerbera należący. 

Cerootae, arom, m. lud wSarma- 
cyi azyatyckiój. 

Cerce tius, ii, m. góra w Tessalii. 
Cereina, ae, i. wyspa i miasto 
przed małą Syrtą; stąd Cercina- 
tes, urn, w. Cercynaci. 

Ceroópee, um, m. lud na wyspie 
Pitekuzie 

CerourilB, i, m. gatunek ryby mor- 
skićj; 2) okręt lekki. 

Oeroyo, dnia, m. rozbójnik wAt- 
tyce, którego Tczeusz zabił. 

Cere&lis, patrz Ceres. 
CerebrósuB, a, um, szalony, gnie- 
wliwy, popędliwy. 

Cerebrum, i, n. mózg; rozum, 
gniew. 

Ceres, CereriB, i. córka Satur- 
na, matka Prozerpiny, bogini 
zboża; 2) zboże, cnleb, owoce, 
potrawy, terra ferar Cereris; Ce- 
rerem canistris expediunt; Ceres 
corrupta undis. Stąd Cerealis, e, 
tyczący się Cerery, albo zboża, 
albo zasiewu, munera, chlćb; ar- 
ma, narzędzia zbożowo. 

Cereus, a, um, woskowy, (rzecz. 
świeca woskowa); podobny do wo¬ 
sku, żółty iak wosk; — przenoś, 
miękki, gibki, łatwo dający się 
przekształcić, coreus in ritium 
łlecti. 

OerimAnła, ao, i. obrządek religij¬ 
ny, cześć bogom oddawaua przez 
oznaki zewnętrzne; 2) świętość ja- 

kiój rzeczy, polluere cerimonlam 
legatioiris. 

Cerintha, ao, albo -e, es, L ro¬ 
ślina, którą lubią pszczoły. 

Cemo creri, cretum, 3. odłączać, 
oddzielać, per foramina (przesie¬ 
wać); cemere oculis, albo samo 
cemere, widzićć,dostrzcdz* aliąuem 
albo aliąuid; z 4 przy. i tr. bez 
albo ze zdaniem względnem; — 
przenoś, aj animo, ingenio aliquid, 
poznać, spostrzedz, zwykło samo 
cernere aUąuld, albo z 4 przyp. 
i try bezok.; cerni aliąua re, al¬ 
bo in aliqua re, dać się poznać, 
pokazywać się; b) = decemere, 
rozstrzygnąć, iater se ferro; pro 
patria (walczyć) cernere heredita- 
tem, odziedziczyć spadek albo o- 
świadczyć, źe się ma chęć przy¬ 
jęcia spadku. 

CemuuB, a, um, twarzą ku ziemi 
pochylony. 

Cero, 1. woskować, woskiem na¬ 
puszczać, powlekać. 

CerrituB, bezrozumny, waryat. 
Certamen, inis, n. spór, sprzeczka, 

wspólubieganie się , honoris di- 
vitjaram; w odniesieniu do dzia¬ 
łań wojennych: walka c. pugnao; 
— proelium; certamine comlsso; 
c. navale albo classicum, bitwa 
morska. 

Certatim, pnytt. ubiegając się, na 
wyścigi. 

Cert&tio, 6nls, t spór, walka, spra¬ 
wa u sądu, w znacz. wlaś. i przen.; 
c. poenae albomulctae, publiczne 
rozprawianie się w sądzie wzglę¬ 
dem naznaczonćj kary. 

Certe, przysł. pewnie niezawodnie, 
b) przyuajmnićj, jednakże. 

Certo przysl. pewnie, z pewnością, 
c. scio, wiem z pewnością, jestem 
przekonany. 

Certo, 1. walczyć, spór wieść, ar- 
mis, acie, proelio; cum aliquo de 
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altana re; pro aliqu& re; ta.Ttźe: 
rerbis, orałione, odiis, joco; cum 
usuris fructibus praediorum, cały 
dochód folwarczny obracać oaza* 
płacenie czynszu; w znaczeniu są- 
dowćm: ccrtandac multae dies, 
dzień do rozprawiania się wzglę¬ 
dem naznaczonćj kary; w ogóle: 
iść na wyścigi, chcićć kogo prze¬ 
wyższyć, certare cum aliquo <5Tii- 
ciis; poct. ccrtant illuderc capto. 

Oertus, a, urn, rozstrzygniony, po¬ 
stanowiony, certum est (mihi), 
takie moje postanowienie, wola; 
l tryb. bez certus mori; z ge- 
rund. eundi, desciscendi; stąd ozua- 
czony, pewny, dics, numerus, lo- 
cus, signum, nares i t. p.; czasem 
zz quidam, pewny, jakiś, i dla 
tego często w połączeniu z tym 
zaimkiem: insolcntia certorum ho- 
minum; certis quibusdam verbis; 
— przenoś, o osobach i rzeczach, 
na które się spuścić można: pe¬ 
wny, niezawodny, niewątpliwy, 
amicus, Apollo; certissimum si¬ 
gnum amoris; spes; matricida; id 
parttm certum est; ccrtum ha- 
here, pro certo habere, scirc affir- 
mare, dicere i t. p. certi aliquid 
eaplorari non pot est; ccrtius co- 
gnosccre de aliqua rc; o osobach, 
które się o czem z pewnością u- 
wiadamia, ccrtiorem facero ali- 
quem de aliqua re, alicujus rei, 
z nastę. 4 przy. i try. bezok., al¬ 
bo z nastę. zdaniem względnem, 
uwiadomić kogo o czem; w znacz, 
bier. ccrtiorem fieri, być uwia¬ 
domionym; poet. Ancliiscn facio 
certum. 

Cerula, ac, i. kawałek wosku, c. 
miniata, wosk czerwony, którym 
oznaczano miejsca uszkodzone albo 
niedokładne i błędne w rękopi- 
smach; stąd: miniatulac tuae, c. o 
surowej krytyce. 

Certuwa, ae, i. blcjwas; stąd ce- 
russatus, a, um, blejwasem pocią- 
gniony. 

Cerva, ae, i. lania, w ogóle: jeleń. 
Cervic£ila, ae, i. szyjka. 
Cervinu», a, um, jeleni, tyczący 

się jelenia. 
Cervix, ols, z. szyja, kark, cerri- 

cem frangere, kark skręcić; — 
pTzenoś. imponere aliquid cemci- 
dus suis, aliquid sustinere; in cer- 
yicibus alicujus esse, impositum 
esse, stare, siedzieć na karku; in 
cer. alicujus collocare (włożyć ko¬ 
mu na kark, obarczyć); a cervici- 
bus alicujus repellere, albo de- 
pcllero aliquem albo aliquid (u- 
sunąć, oddalić); dare cenricem 
cmdelitati (podać kark); zaś: ali¬ 
cujus jugum rigida ccrvice subi- 
re, nie poddawać się pod jarzmo, 
bronić się upornie; qui erunttan- 
tis cervicibus, którzy będą tak u- 
parci, odważni. 

CervnB, i, m. jeleń; rosochate pa 
lc, rogatki, kobylice dla wstrzy¬ 
mania nieprzyjaciela. 

Cess&tio, ónls, odpoczywanie, pró- 
żuowanie, nicczynność. 

Cessator, ónta, ociągający się, guz- 
dracz. [wstecz. 

Cessim, przysł. wspak, w tył, 
Cessio, óni8, s. ustąpienie prawne. 
Ccflso, 1. zwlekać, ociągać się, 
albo in aliqua re, albo z samym 
4 przyp.; także: quid ccssas mo¬ 
ri? umieraj; b) ustać, skończyć 
się, imperium consulare cessarit; 
cessat usus oculorum; non cessat 
de nobis detrahere (nie przestaje); 
c) być nieczynnym, próżnować, c. 
ab armis, officio; o roli: leżeć od¬ 
łogiem, agri cessant; d) popełniać 
błędy, z dobrej drogi zbaczać, 
quid multum ccssas? 

Ceatrosphendone, es, z. machina 
wojenna do ciskania kamieni. 
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Cestua, patrz caestus. 
Cetariua, ii, handlujący rybami; 
cetarium, ii, n. sadzawka. 

Ce te, patrz cetus. 
Ceteroąui, albo -quin, prtysl. 

wreszcie, w innym względzie. 
Ceterua, a, um, najczęściej w licz. 

mn. oeteri, inni; przysłówkowo: 
ceterum , zresztą; jeżeli quidem, 
albo przeczenie poprzedza: ale 
wszelako, przeciwnie; także: — 
&lioquin, pod innym względem; 
cetera i de cetero, przysłówkowo: 
zresztą; Tir cetera sanctissimus; 
de cetero in ceterum, także: na 
przyszłość, pax in ceterum pacta. 

Cethegus, i, m. rzymskie nazwisko. 
Cetra, ac, i. mała tarcza skórzana; 
stąd: cetratus, a, um, żołnierz u- 
zbrojony tarczą cetra zwaną; c. 
cohors, i cetrati, odpowiada żoł¬ 
nierzom greckim zwanym peltastae. 

Cetus, i, m. wszelka większa ryba 
morska, miano w. wieloryb, w licz. 
mn. cete. 

Ceu, przysł. podobnie, jakby, jak 
gdyby, ceu łupi, c. flamma; c. si¬ 
ne quo nemo-i jakby ten, bez któ¬ 
rego nikt, i t. d. 

Ceus, patrz Cea. 
Ceyx, yda, **. król Trachiny, mąż 
Alcyony. 

Chaerćnda, ae, *. miasto w Beo- 
cyi; stąd Cbaeronensis, e, pocho¬ 
dzący z Cheronei. 

Chalcódon, Ónii, z. miasto w Bi¬ 
tymi; stąd: Chalccdonius, a, um, 
Chalcedoński, z Chalcedonu. 

Chaloidensis, i, -dicus, patrz 
Chalcis. 

Chaloioeeos, i. *. przezwisko Mi- 
nerwy u Rzymian. 

Ch&lciópe, es, x. córka Acetesa, 
siostra Medei. 

Chalcis, idls, i. miasto w Eubei; 
stad tf£fChalcidensis, e, z Chalcy- 
dy pochodzący, i Chalcidenses, ium. 

m. Chalcydenczycy, z Chalęydy, 
w ogóle: Chalcydyiscy Jończycy 
z Eubei, założyciele Kumy; h) 
Chalcidicus, a, um, Chalcydyjski; 
także: Kumejski, ars (Kuma). 

Chaldaeus, a, um,Chaldel (połud. 
zachód, cześć Babilonii) tyczący się. 
Chaldejski, rucz. Chaldaei, orum, 
m. Chaldejczycy, sławni astrolo¬ 
gowie i wieszczbiarze. 

Ch&ld&ious, a, um, Chaldejski, ra- 
tiones (astrologia). 

Ch&lybeius, a, um, stalowy. 
Chalj^bea, um, m. aj Ind przy Pon¬ 
cie; bj w Celtyberyi przy rzece Cha¬ 
łybs, ybis, i*, w Hiszpanii tarra- 
koneńskićj. 

Chalybs, ybis, u*. stal. 
Chana, cs, L ryba morska. 
Ch&ónes, um, m. lud w Epirzc; 

stąd: aj Chaonia, ae, z. Chaonia; 
bj Ch&onis, idts, i. i Chaonius, 
a, um, Chaoński, Epirotski, szcze¬ 
gół. Dodoński. 

Chaos, i 6 przyp. chao, «. mafce- 
rya pierwiastkowa, pomieszanie 
żywiołów, z których się przy stwo¬ 
rzeniu świat rozwinął; 2) kraina 
umkrłych, świat podziemny, pró¬ 
żnia głęboka i ciemna. 

Chara, ae, i. korzeń nam nieznany. 
Charax, acis, k, miejsce obwaro¬ 

wane na dolinie Tempe. 
Charites, um, *• Gracye (Aglaja, 
Eufrozyna i Talia). 

Chariatia, orum, n. familijna uro¬ 
czystość u Rzymian, którą obcho¬ 
dzono 22 lutego; wtedy krewni 

zrobili sobie nawzajem podarunki, 
częstowali się i ofiarowali kadzi¬ 
dło swym krewnym zmarłym. 

Charon, ontis, m. przewoźnik u- 
marlych. 

Charta, ae, x. papier zrobiony z ro¬ 
śliny krzewu egipskiego papyrus; 
2) pismo, list, i,t p. 

Char tuła, ae, i. papierek, pisemko. 
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Oharybdia, is, i. wir Niebezpiecz¬ 
ny w cieśninie Sycylijskiej na¬ 
przeciw skały Scylla; — przenoś, 
coś niebezpiecznego; także: utrat- 
nik, marnotrawca, bonom m. 

Chauoi i Chauohi, orum, m. lud 
niemiecki przymorzu Północnem. 

Chelae, arum, f. kleszcze u raka: 
2) gwiazdozbiór, waga. 

Chelidonium promontoriuin, przy¬ 
lądek w Licyi. 

Chelydrua, i, n\. gatunek wężów 
jadowitych i smrodliwych. 

Chelys, 4 pr2yp. yn, 6. y, £. — 
testudo; — przenoś, narzędzie mu¬ 
zyczne, lutnia. [chiragra. 

Cheragra, ae, £. ból w rękach, 
Charrouesue i Chersoń-, i, i. pół¬ 

wysep Tracki; stąd Chersonenscs, 
ium, m. mieszkańcy Chersonczu. 

Cherusci, orum, m. lud Germań¬ 
ski między Wezerą i Elbą. 

Chiliaroha, ae, m. przełożony nad 
tysiącem zbrojnych i Chiliarchtis, 
i, mi. u Persów pierwszy urzędnik 
po królu, kanclerz panstwa. 

Chimaera, ae, i. potwór podobny 
z przodu do lwa, we środku do 
kozy, z tylu do smoka; zabity od 
Bellerofonta; stąd chimaerifer, 
era, erum, rodzący chimerę (o LU 
cyi, skąd tcu potwór pochodził). 

Chionm, cs, z. córka Dcdaliona, 
matka Aulikusa; 2) matka Eumol- 
pa, który stąd nazywał się Chio- 
nidea. 

Chios i Chiua, i, z. wyspa na mo¬ 
rzu Egiejskióm; stąd Chiua, a, urn, 
z Chios pochodzący; rzecz. Chius, 
Chijczyk, zwykle w licz. ran.; i 
Chium, i, n. wino z Chios. 

Chirographum, i, n. pismo wła¬ 
snoręczne; 2) rewers; oblig, we¬ 
ksel. 

Chtron, ©nie, m. Centaur, sła¬ 
wny ze sztuki leczenia, muzyki i 
przepowiadania przyszłości. 

Chirurgia, ae, i. leczenie ran, 
chirurgia. 

Chiua, patrz Chios. 
Chlamys, idie, f. szeroka wełnia¬ 
na zwierzchnia suknia, płaszcz. 

Chlória, idia, ż. =z Flora. 
Choaape*, is, *». rzeka «) w Sd- 
zyanie; b) w Indy ach. 

Choragium, ii, to co do przy¬ 
rządzenia teatralnego i ozdób na¬ 
leży; 2) wszelkie przysposobienie, 
nuptiarum, funebre; środki, gloriae. 

Chorda, ae, i. stróna do narzędzi 
muzycznych. 

Chorea, ae, ż. taniec ze śpiewem 
połączony. 

Choreua albo chorius, i, w. ~ 
trochaeus. 

Chorue, i, m. taniec, chór w sztuce 
teatralnej; zebranie, gromada. 

Chrlstlanus, a, urn, chrzęścianski. 
Chrysas, ae, m. rzeka w Sycylii. 
Chrysos, ae, »i. kaptan Apollina 

z miasta Chryse w Troadzie, oj¬ 
ciec Asty nomy, która stąd nazy¬ 
wa się Chryseis, idia, i. 

Chryeippua, i, wt. filozof, itoik 
z Cylicyi w trzecim wieku przed 
Chryst. 2) imię dwóch wyzwoleń¬ 
ców. Stąd Chrysippeus, a, um, 
Chryzypejski. 

Chrysóphria, yo». m. ryba jakaś 
nad okiem złotą cętkę mająca. 

Cibale, arum, miasto w Fannonii. 
Cibarius, a, um, należący do po¬ 
karmu, stąd rzecz, cibaria, orum, 
n. pokarm, żywność, pożywienie, 
pasza, c. cocta decem dioram, za¬ 
pas żywności na dni dziesięć; b) po¬ 
dły, lichy, panis, vinuin. 

Cibo, 1. kannie, żywić; cibarinol- 
łe, nie chcieć się posilać. 

Cibonuiu, ii. n. czara, kubek, kie¬ 
lich; 2) po kształcie owocu bobu 
Egipskiego naczynia dop icia. 

Cibua, i, m. pożywienie, pokarm, 
potrawa, pasza; hospes nonmulti 
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cibi, nic wiele jedzący; — przenoś, 
cibus animalis, powietrze, cibus 
arboram imbcr; c. furoris, pod¬ 
nieta. 

Cibyra, ae, i. miasto Frygii; stąd 
aj Cibyrftfca, ae, m. i i. z Cibyry; 
b) Cibyr&ticuB, a, um, Cybyra- 
tycki. 

Cioida, ao, z. konik polny, owad. 
Gio&trix, iola, i. blizna, — przenoś. 

klęska, c. reipublicae. 
Cicer 4ris, n. groch wioski. 
Cloftro, ónie, w. sławny mówca i 

konsul rzymski. 
Ciohorćum, i, n. podróżnik ziele. 
Ciconea, urn, m. lud Tracki. 
CioOnia, ae, bocian. 
Cicur, uria, oswojony, chowany 

w domu. 
Ciouta, ae, i. Świnia wesz, ziele 
jadowite; także: piszczałka. 

Cidaris, is, i. zawój, korona kró¬ 
lów perskich. 

Cieo, civi, citum, 2. i cio, oire, 
pobudzać, poruszać, w ruch wpra¬ 
wiać, marę, aeąuora, flactusfcoe- 
lum tonitru, orbem, puppem; lacri- 
mas, —przeuos. eTctum c. dzielić; po¬ 
budzać, wzniecać, sprawiać, spo¬ 
wodować, być przyczyną czego, 
fletus, murmur, motus, belluin, 
pognam, proelium; 2) powoływać, 
przyzywać, aliquem, aliquem ad 
se, ad arma, ad pugnam; wzywać 
wołać po imieniu, nouhomines tan¬ 
tum, sed foedera etdeos; nazywać, 
mianować, wymieniać, nomen ali- 
cujus; patrem (aby dowieść swe¬ 
go pochodzenia szlachctuego). 

Cilioea, urn, m. Cylicyanie, miesz¬ 
kańcy krainy zwanej Cilicia, ae, 
i. wAzyi Mniejszćj. Stąd o<t Ci- 
liciensis, e, Cylicyeński; b) Cili- 
cins, a, um, należący do Cylicyi; 
rzeczow. cilicium, ii, n. tkanka 
z koziój tderci; c) Cilix, icis, m. Cy- 
licyanin, Cilissa, ae, i. Cylicyanka. 

Cilla, albo Cylla, ae, i. miasto 
w Eolidzic. 

CilniuB, a, um, nazwisko rodu e- 
truskiego w Arrecyum. 

Cimbri, órura, m. lud w Germa¬ 
nii północnej; wjicz. poj. Cirnbcr 
jako rzeczow. Cynibcr, i przym. 
Cymbryjski; stąd Cimbricus, a, 
um, Cymbryjski. 

Cimei, ioia, pluskwa. 
CiminuB, i m. jezioro w Etruryi, 

do którego się rozciągała góraći- 
minius mons albo saltus, Ciminii 
saltus, także Cimiuia sika. 

Cimmeni, orum, w*, lud wTracyi; 
stąd Cimmcrius, a, um, Cymme- 
ryjski; 2) bajeczni mieszkańcy Ita¬ 
lii przy Bajach, którzy się w dzień 
mieli kryć po norach. 

Cimólua, i, z. jedna z wysp Cy¬ 
klad yjskich. 

Cinciunatua, a, um, kędzierzawy; 
2) Ciucinnatus, i, w. rzymskie 
przezwisko. 

Cincinnua, i, kędzior, włos 
w pierścieniach; — przenoś, wy¬ 
tworne ozdoby w mowie. 

Cinoiua, a, um, nazwisko familii 
rzymskiej. 

CinotuB, us, w*, opasanie; c. ua- 
binus, opasanie się pcwnćm za¬ 
rzuceniem togi. 

Cinctdtua, a, um, przepasany. 
Cinga, ae, z. rzeka w Hiszpanii 

tarrakoneńskiej. 
Cingo, cinxi, cinctum, 3. opasać, 
przypasać, ense latus cinxit, przy- 
pasał miecz do boku; uwieńczać, 
wieńcem przyozdobić, comam lau- 
ro, tempora floribus; otaczać, ze 
wszech stron zamknąć, urbem mu- 
ro, castra vallo; flumen oppidum 
cingit; być z kim w towarzystwie, 
towarzyszyć, latus, pantomimos. 

Cingulum, i, «„ albo -us, i, /»• 
albo a, ae,, i. pas, c. Orionis, 
gwiazdozbiór. 
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OliiŁfto, dnia, m. sługa rozpalają¬ 
cy żelazko do trefienia włosów. 

Cinia, ória, m. i z. popiół; dum- 
modo ab sol r ar cinis (po mojćj 
śmierci); post cinerem (po spało- 
nia zwłok); — przenoś, in cinerem 
rertere (zniszczyć, w perzynę o- 
brócić), Troja virum et virtutum 
omniurn acerba cinis. 

Ciuna, ae, m. imię rzymskićj fa¬ 
milii; stąd Cinnanus, a, um, Cyn- 
nański, do Oynny należący. 

Cłnnamum, i, n. cynamon. 
Clnyps, ypia, m, rzeka w Afryce 
przy Syrtach; stąd Cinyphius, a, 
um, Cynifijski; w ogóle: libijski, 
afrykański. 

Cinjraaj ae, król Assyryi, ojciec 
Adonisa i Mirry; Cinyróiua, a, 
urn, Cinyrejski. 

Cio, cire, patrz cieo. 
Cioa i Chius, ii; i. miasto w Bi- 
tynii; stąd ClAnt, orum, m. Cya- 
nowie. 

Cippua.i, slup, filar, w licz. mn. 
ostremi palami nastroszony szaniec. 

Circa, 1) przysl. naokoło, quae cir¬ 
ca cssent (w okolicy); non sunt 
passihi, qui circa erant (którzy 
otaczali, najbliżsi przyjaciele. 11); 
przy im. rządzi 4 przyp. ą) przed¬ 
miotu, w którego obrębie coś jest, 
albo się dzieje: kolo, około, fos- 
sas circa murum duxit; lignacon- 
tulerunt c. casam; quos c. se ha- 
bebat; naokoło, na wszystkie stro¬ 
ny, legatos circa yicinas gentes 
misit; — przenoś, względem, we 
względzio, civilis circa amicos; o. 
omnes communis, diligens c. ae- 
rarium, quomodo circa se auimati 
essent; c. bonas artes socordia; b) 
w którego blizkości coś jest, albo 
dzieje się: w okolicy, w blizkości, 
blizko, c. Siciliam, c. Sabinos, c. 
Armeniam; także: quos circa so 
haberet (których miał przy sobio. 

którzy go otaczali); 2) w odnie¬ 
sieniu do czasu: kolo, c. respe- 
ram; c. ortum lucis; c. aadem 
tempora; 3) przy wyrażeniu ilo¬ 
ści w sposobie zbliżonym: koło, 
blizko, prawie, ea fuere oppida c. 
soptuaginta; czasem się kładzie nie 
przed, ale po wyrazach którcmi 
rządzi, mianowicie po qui, quae, 
quod, quam circa.Cic. Verr. IV, 48. 

Ciroe, es, i ae, z. córka Heliosa, 
siostra Acetasaj stąd Circaeus, a, 
um, Cyrcejski, juguin albo litus, 
przylądek Cyrcejski w Lacyum, 
dokąd Cyrce z Kolchidy uciekła; 
pocuium C. (czarodziejski, bo Cyr¬ 
ce była czarownicą). 

Cirośji, oram, przylądek i miasto 
w Lacyum; stąd Circejensis, o, 
Cyrcejeński i Circejensen, m. Cyr- 
cejeńczycy. 

ClrcGimifl, e, tyczący się placu 
w Rzymie zwanego Circus, ludi. 

Circeamun, i, u. miasto w Mezo¬ 
potamii. Jtać naokoło. 

Circino, 1. zaokrąglać; auras, la- 
Ciromus, i, n. cyrkiel. 
Clrciter, 1) pnysł. około, blizko, pra¬ 
wie, circiter parte tertia celata; 
ex omni copia c. pars qnarta erat; 
2) przym. z przyp. 4 około, blizko, 
e. meridiem; quartam c. Tigiliam, 
octaram c. bo ram; loca baec c. mi- 
hi ercidit. 

Circueo, patrz circumco. 
Cirouildo, onis, ł. obchodzenie, krą¬ 
żenie; — przenoś, omówienie, ob¬ 
szerniejsze wysłowienie, quid opus 
est circuitione? 

Circuitus, us, m. obieg, krążenie, 
solis; obwód, okrąg, obręb, cir- 
cuitu, albo in circuitu; w mowie: 
okres, c. verborum; 2) obchodze¬ 
nie, kołowanie, łongo circuitu; cir*- 
cuitu eicrcitum ducere; wmówić: 
omówienie, obszerniejsze wysłowie¬ 
nie, zboczenie. 
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Clrculor, 1. zbierak się gromadnie, 
totis castris milites circulari. 

Clrculus. i, m. kolo, krąg; b) c. 
auri, łańcuch; c) obieg gwiazd, 
stcllae circulos conficiunt; pas 
na niebie, droga mleczna, c. lac- 
teus; d) grono ludzi, towarzystwo, 
cum in cireutum yenisset. 

Ciroum, prsyst naokoło, quae cir- 
cum ossent; 2) iako przytm. kła¬ 
dzie się przed albo po 4 przyp.: o- 
koło, terra circum azem se con- 
rertit; także: po, oras et litora 
circum errantem; c. villulafi orra- 
re; pueros circa amicos dimittere; 
do, iegatio c. insulas missa; w o- 
kolicy, w blizkości, circum haec 
commorabor, c. Aquileam; c. Bac- 
tra; a stąd qui c. aliquem sunt 
(towarzysze, przyjaciele, stronni¬ 
cy, zwolennicy). 

Ciroumago, figi, actum, 3. obra¬ 
cać, wykręcać, kierować, equum fre- 
nis, se ad aliquid; cirumagi in fron¬ 
tem;—przenoś. se c. albo cirumagi, 
o czasie: upływać, mijać, ubiegać, 
annus circum agitur, se aestas 
circumegit; circumactis decem et 
oeto mensibus; 2) kołować, nakła¬ 
dać drogi, włóczyc się, circumagi, 
nil opus est te circumagi; — prze¬ 
noś. circumagi mmoribus vuigi, 
być przedmiotem rozmowy po- 
wszocimćj. 

Oircumaro, 1. oborywać, agrum. 
Circumcido, cidi, cisum,3obcinać, 

obrzynać, yulnus, arbores;—prze¬ 
noś. ograniczyć, zmniejszyć, sum- 
tus, multitudinem. 

Ciroumcirca, przysl. w około. 
Ciroumcisus, a, um, obcięty obe- 

rznięty; spadzisty, urwisty, stromy, 
collis; krótki, c. orationis genus. 

Ciroumoludo , clusi, clusum , 3. 
zamknąć, otoczyć, circumdudi e- 
xercitu; oprawić, comua argento; 

— przenoś, otoczyć, Catilina consl- 
liis mcis circumclusus. 

Circumoólo, fire, mieszkać naokoło. 
Circumdo, dfidi, datum, 1 kłaść 

na około, stawiać, ligna, custodlas, 
ezercitum castris, munitiones oppi- 
do; brachia coilo (uściskać); 2) o- 
toczyć, opasać, osłonić, okryć, op- 
pidum raiło, alląuem veste, ami- 
culo circumdatus; poet. chlamy- 
dcm circumdatus; — przenoś, o- 
grauiczyć, munus oratoris ęiiguis 
finibus. 

Ciroumddoo. duxi, ductum, 3. 
obwodzić kogo, oprowadzać, ali- 
quem; aliquem per castra; także 
z podwójnym przyp. 4 quos Pom- 
pejus omnia sua praesidia cirum- 
duxit (od straży do straży); c. ae- 
des aliquem (oprowadzać po do- 
domu); także: praeter castra ho- 
stium clrcumduxit (maszerował); 
— przenoś, oszukać, podejściem 
czego dostać, aliqucm auro; ob- 
szemićj określić, opowiedzićć, ali- 
quid longius. 

Ciroumeo i oircueo, ivi, ii, itum, 
ire, obchodzić, objeżdżać, chodzić 
naokoło, odwiedzać, incolas, aciem, 
fores omnes; orbem ftomanum, 
praedia; saucios; otaczać, circurn- 
iri ab hostibus, circumitis hos- 
tium castris; aciem a latere oper- 
lo; ut ab hostibus circuiretur; cir- 
cuiri muro turribusque;—przenoś, 
circuiri fluctibus belli. 

Clroumeąuito, 1. objeżdżać konno, 
mocnia. 

Circumffiro, tuli, latum, ferre, ob¬ 
nosić, nosić w koło, caput alicu- 
jus piło per urbem; merum; mul- 
sum; poculum; codicem (dla o- 
bejrzenia, pokazania); sol circum- 
fertur, obraca się; we względzie 
religijnym: przez obnoszenie ja¬ 
kiego przedmiotu oczyścić, terso- 
cios unda, t. j. undain circum so- 
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cios; roznosić na wszystkie stro¬ 
ny, bella; nadstawiać, ciipenm ad 
ictus; — przenoś, gentium spolia 
profundo ventre (roztrwonić); roz¬ 
głaszać, dictum et factum alicujus, 
quae se circumferat esse Corinnam; 
rzucać na wszystkie strony, obra¬ 
cać, oculos, acics, Tultum; dextra 
levaque [ad circumstantia agmina, 
oculos manusque c.; ad nutum a- 
licujus circumferri. 

Circumfleoto, flexi, flexum 3. za¬ 
wracać, wykręcać naokoło, nakie¬ 
rować. 

Circumflo, 1. owiewać, wiać ze¬ 
wsząd. 

Ciroumfluo, fluxi, fluxum, 3. oble¬ 
wać, otaczać, oceauus terras c.; 
latus circumfluit aequoris unda; 
— przenoś znajdować się obficie, 
res circumfluentes; obfitować, o- 
ply wać w co, omnibus copiis, rebus 
omnibus; także: frontem circum- 
fiuit ignis, wstyd rumieni czoło. 

Ciroumfluus, a, urn, oblewający, 
amnis, marę, humor; 2) obiany, 
otoczony, insula. 

Circumforaneus, a, um, znajdują¬ 
cy się na rynku, domus; 2) aes 
c. pożyczone pieniądze, dług; 3) 
z rynku na rynek, z miasta do 
miasta chodzący, włóczący się. 

Ciroumfundo, fudi, funuin, 3. oble¬ 
wać, rozlewać, stąd circumfundi, 
rozlewać się koło czego, circum- 
funditur urbi; — przenoś, czepiać 
się czego, tulić Eię, juveni; circum- 
fusae undique molestiae, rolupta- 
tes (napływające zewsząd); otaczać, 
oskrzydlać, opasywać, aliąuem, a- 
liqua re; aliąuem ceri (balsamo¬ 
wać); multo nebulae amictu; mul- 
tis circumfusus libris; circumfu- 
sum esso caligine, luce; copiis, 
concursu Łostium. 

Ciroumgemo, &re, mruczćć nao¬ 
koło 

Giroumplau do 

Circiungesto, *ro, obnosić. 
Cireumgredior, 3 otoczyć, oble¬ 
gać, opasać. 

Circuminjieio,ere, narzucać w koło. 
Ciroumitio, -itus, patTZ circuiU. 
Ciroumjaoeo, 6re, leżeć na około, 
Europae. 

ClroumjeotuB, us, m. otoczenie, 
okrążenie, aether, qui terram cir- 
cumjectu amplectitur. 

Circunąjicio, jćci, jectum, 3. ob¬ 
rzucić, stawić naokoło, multitudi- 
nem hominum moenibus; sagitta- 
riis circumjectis; circumjici z 4 
przyp. anguis vectem circumjectus 
(okręcony, obwinięty); otoczyć, a- 
liquid aiiqua re, vallum sarcinis; 
stąd circumjectus, naokoło znaj¬ 
dujący się, circumjecta nemora. 

Circumllgo, 1. aliquid aliqua re, 
obwiązywać, charłam lino; otaczać, 
trepidum circumligat umbra. 

Ciroumlinto 4 i Ciroumlino, livi, 
Ievi, litum, 3, obinazać, powlekać, 
otoczyć, musco circumlita saxa;— 
przenoś, ozdobić, simplicem natu¬ 
rom vocis pleniore sono circurn- 
linire. [wać. 

Cireumluo, ere, opłókiwać, oble- 
Ciroumluvio, ónia, i. miejsce we¬ 
zbraniem wód uformowane ua- 
ksztalt wyspy. 

Circummitto, misi, missum, 3. ob- 
syłac Da wszystkie strony. 

Ciroummunlo, 4. wzmocnić nao¬ 
koło, obwarować, aliquid, ali- 
qua re. 

Ciroummunitło, ónls, i. obwaro¬ 
wanie, okop, szauco. 

Ciroumnavigo, 1. żeglować nao¬ 
koło. 

Ciroumpadanus, a, um, mieszka¬ 
jący nad brzegami Padu. 

Ciroumpendeo, ćre, wisiććwkoło. 
Ciroumpl&udo, Śre, klaskać w ko¬ 
lo, oklaskiwać, z oklaskami liczno- 
mi witać. 
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CŁromppieotor, pleras, 3. obejmo¬ 
wać, otaczać, coltem opere. 

Circumpllco, 1. obwijać, okręcać 
naokoło. 

Cirotunpóno, posui, poaitum, 3. 
okładać, stawiać naokoło; biernie: 
leżeć naokoło. 

Circumpotatio, dnia, f. picie ko¬ 
lejno. 

Circnmquóque, przysl. zewsząd, 
wszędzie, naokoło. 

Circumretio, 4. usidlać, ogarnąć 
siecią. 

Circumrodo, Tosi, rosom, 3. ogry¬ 
zać; przysłona: circumrodo du- 
dum, quod derorandumest, długo 
się dręczę tćm, o czćrnby zapo- 
pomnićć należało; circumrodi den- 
te, być przez obmowę szarpanym. 

Clrcvun8cindo, Ćre. obcinać, ob¬ 
dzierać. 

Ciroumscribo, scripsi, scriptum, 3. 
opisać, orbem (wykreślić kolo); 
stantem Tirgula (określić); ogra¬ 
niczyć, oznaczyć, terrainis jus; men¬ 
ie sententiam; także; alicui curri¬ 
culum vitae, alicui locum babi- 
tando; genus Łoc oratorom; ali- 
quem c. ograniczyć, ścieśnić, u- 
krócić władzę jakiego urzędnika; 
b) usidlić, uwikłać, podejść, oszu¬ 
kać, odrwić, aliquem fallacibus in- 
terrogationibus; stąd: wykrętnie 
tlóinaczyć, sententias, tempus, le- 
gem; c) barwić, pokrywać, facctis 
jocis sacrilegium. 

Ciromnaeripte, przysl. odrębnie, 
stanowczo, wyraźnie, rem com- 
piecti, 2) pory ody cznie, dicere. 

Circumaoriptfo, ónia, z. zamknię¬ 
cie kołem, a stąd samo kolo; — 
przenoś, a) okres w mowie; b) 
granica, zakres, temporis, terrae; 
ej podejście, oszukaństwo. 

Ctroumacriptor, órla, m. oszuka¬ 
niec, wy krętacz. 

Circumaoriptua, a, urn, określony. 

ograniczany; okresowy, oszukany 
zdradzony. 

CŁrcumsdoOy secui, sectum, 1. ob¬ 
cinać, obrzynać, radices, tubcrcu- 
lum, ann&rium. 

Circumsedeo, eedi • sessum, 2. ob¬ 
siadać, oblegać, otaczać, aliquem, 
albo aliquid; ~ pTZeuoś. a lacri- 
mis omnium, albo blanditiis mu- 
liebribus circumsessus (opano¬ 
wany). 

CiroumsSpio, sepsi, septum, 4 o- 
gradzać, otaczać, zabezpieczać. 

Circumaesaio, ónis, i. oblężenie, 
opasanie. 

Circumaldo, żre, oblegać, opasy¬ 
wać aliąuid albo &liqucm. 

Circumsisto, stóti, 3. obstąpić, oto¬ 
czyć z przyp. 4. naves, signa i bez 
przyp. 

Circumsono, sonni, sonitum, 1 
brzmieć naokoło, dźwięk wydawać; 
aliqua re1, aures circumson&nt his 
Tocibus (głos obija się o uszy); 
także z 4 przyp- clamor hostes 
circumsonat; bier. circumsonor, 
brzmią koto mnie. 

Ciroumsóaus, a, urn, brzmiący na 
około. 

Circumspectio, ónis, f. oglądanie 
się w około, ostrożność. 

Ciremnspecto, ftre, oglądać się na 
co, przepatrywać; huc et illuc; h) 
z 4 przyp- alius alium: — prze¬ 
noś. rozważać rozmyślać, być o- 
stroźnym, dubitans, circumspectans, 
baesitans. 

Ciroumspoctus f a, um, obejrzany, 
ostrożny, przezorny. 

Circumspectus, us, m, oglądanie; 
pogląd; — przenoś, rozwaga, ba¬ 
czność. 

Ciroumapicio, speii, spectum, 3. 
oglądać się, rzucać wzrok na 
wszystkie strony, — przenoś, być 
przezornym, mićć się na ostrożno¬ 
ści; 2) oglądać co, przeglądać, 
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z przyp. 4 situm mbis; munimen- 
ta; — przenoś, a) rozważać, zgłę¬ 
biać co, pilnie się zastanawiać, a- 
nimo aliquid; b) oglądać się na 
co, szukać czego, auzilia, locum 
fugae. 

Ciroumsto, atóti, 1. stać około, 
wlaśc. i przenoś. 2) aliquem albo 
aliqnid, otaczać, obstępować. wlaśc. 
przenoś, ournia nos fata circum- 
stant, difficrltas me c. 

Oiroumteztus, a, urn, tkany około. 
Ciroumtono, tonui, 1. grzmieć 
w kolo, łoskot wydawać. 

Ciroumv&do, vasi, 3. otoczyć, o- 
skrzydlić, wlaśc. i przenoś. 

Clroumvagus, a, um, który w ko¬ 
lo obiega. 

Ciroumvjillo, 1. obwodzić wałem, 
groblą, opasywać okopami, hostea; 
— przenoś, otaczać, tot res mc cir- 
cumrallant. 

Ciroumveetio, 6nisa L obieg, so- 
lis; 3) rozwożenie (towarów). 

Ciroumvecto, 1. obwozić, circum- 
vector, objeżdżać, żeglować naoko¬ 
ło ; — przenoś, opisywać; singula. 

Ciroumweho, jexi, rectum, obwo¬ 
zić, circumrcbor, objeżdżać, żeglo¬ 
wać naokoło, equo, clase, naTibus, 
z ptzyp. 4 (koło czego); także: 
muliones circumvchi collibus ju- 
bet; — przenoś, opisywać obszer¬ 
nie, rozwodzić się nad czćm, omnia 
Tcrbis. 

CiroumwSlo, ftre, osłonić, okryć. 
Ciroumwenio, wSni, Tentum, 4. o- 

taczać, oskrzydlać, operum magni- 
tndinem circumyeniunt cavernae 
ingentes; pianities iocis superiori- 
bns circumrcnta; hostes albomoe- 
nia Talio fossaque, montem ope¬ 
rę; circnmTcniri per insidias, al¬ 
bo insidiis; aliqucm circumrentum 
tenere; — przenoś, napastować, 
przyciskać, nękać, trapić; aljquem 
judicio; circumrcniri ab inimicis; 

falsis criminationibus; ancipiti ma¬ 
ło; podejść, oszukać, innocentem 
pccunia, dolo, fenore. 

Ciroumverto, verti, sum, fae, o- 
bracać naokoło; na str. biernćj, 
obrafć się (z 4 przyp.) circumrer- 
titur axcm (koło osi). 

Ciroumvestio, ire, osłonić, odziać; 
— przenoś, sc dictis (bronić się). 

Ciroumvolito, 1. latać około, obla¬ 
tywać; — przenoś, limina poten- 
tium (czepiać się progów). 

Ciroumwólo, 1. latać około czego; 
c. ordines, objeżdżać. 

Circumvoivo, volvi, Yolutum, 3. o- 
bracać, toczyć w koło; bier. aol 
circnmToiTitur annnm (biegiem 
wypełnia rok). 

Circus, i, m. koło; candens, dro¬ 
ga mleczna; stąd plac okrągły 
w Rzymie na igrzyska, circus ina- 
ximus, albo samo circus, od Tar- 
kwiniusza Pysznego między górą 
palatyńską i awentyfiską urządzo¬ 
ny; c. flaminius za obrębem Rzy¬ 
mu w miejscu zwanóm prata Fla- 
minia. 

Ciris, is, z. ptak morski, w które¬ 
go się zamieniła Scylla. 

Cirrus, i, f». kędzior, pukiel, 
frcndzla. 

Cirta, ae, z. miasto w Knmidyi; stąd 
Cirtcnses, ium, #». Cyrteńczycy. 

Cis, przyim. rządzi 4 przyp., z tój 
strony, cis Rhennm; także; w prze¬ 
ciągu, cis dccimum mensem. 

Cisalplnus, a, um, z tój strony. Alp 
leżący. [kołacli. 

Cieiuui, ii, lekki wózek o dwóch 
Cisrhónanus, a, um, z tój strony 

Renu mieszkający. 
Cisseus, i, m. król Tracyi, ojciec 
Hckuby, która stąd Cisseis, idis, 
i. nazywa się. 

Cista, ae, i. skrzynka. 
Cistophórui, i, i. moneta azya- 
tyeka. 
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Cltatim, przygł. prędko, śpiesznie. 
Cit&tus, a, uą pośpieszny, prędki, 

citatns fertur Ehenus; citato gra¬ 
du, przyśpieszonym krokiem; cita¬ 
to equo, galopem. 

Citer, era, erum, z tej strony le¬ 
żący; stąd citcrior, ius, bliższy, 
Hispania, oitimua, albo citumu*, 
a, um, najbliższy, stella citima. 

Cithaeron, ćmis, m. góra między 
Attyką i Beocyą. 

Cithara, ae, i. lutnia, cytra. 
Citharista, ae, m. lutnista, grają¬ 

cy na lutni. 
Citharizo, are, grać na lutni. 
Citharoedua, i, m. ten, który śpie¬ 
wa przygrywając na lutni; stąd 
citbaroedicus, a, um, do lutnisty 
należący. 

Citimua, patrz ci ter. 
Citium, ii, «. miasto na wyspie 
Cyprus; stąd a) Citiensis, c, zCy- 
cyum, Cycyeńczyk. h) Citieus, 
a, um, z Cycyum i Citici, o rum, 
m. Cytyjejczycy,; 2) miasto w Ma¬ 
cedonii. 

Cito, przysl. 6top. wyż. citius, najw. 
citissime, prędko, żwawo, non tam 
cito (nie tak prędko, nie tak ła¬ 
two); citius diccrc6 (prędzej, pier- 
wćj, raczćj). 

Cito, 1. poruszyć, w bieg wprawić, 
przyzwać, pozwać do sądu jako 
świadka, poręczyciela, do kogo się 
odwoływać, wymieniać, victorem 
citari; c. censorem; c. io Baccbe 
(wołać). 

Citra, 1) przysł. z tćj strony, nec 
c. mota nec ultra; bliźćj, saepe 
etiam c. licet; citra quam, mniej 
jak; 2) przyim. z 4 przyp. z tćj 
strony, c. flumen; c. Yeliam; 
przed, bliżej, c. syllabam tertiam; 
—przenoś, bez, peccavi c. scelus, 
bez zbrodni (lubo było bjizko); 
przeciw, pomimo, c. morom; c. 
spem; b) w odniesieniu do czasn: 

przed, c. Trojana tempora. 
Citreus, a, um, cytrynowy (citrus 
drzewo afrykańskie, z którego Bzy- 
mianic kosztowne sprzęty wyra¬ 
biali) c. mensa. 

CItro, patrz ultro. 
Citua, a, um, prędki, żwawy. 
Civioua, a, um, obywatelski, tyczą¬ 
cy się obywateli; corona c. (wie¬ 
niec z liścia dębowego, który da¬ 
wano obywatelowi rzymskiemu, 
kiedy obywatela od śmierci wy¬ 
swobodził . i przytem nieprzyja¬ 
ciela zabił). 

Civili8, e, obywatelski, bcllum c. 
wojna domowa; yictoria c. (nad 
współobywatelami, albo w wojnie 
domowćj); negotia, res, artes, stu¬ 
dia c., zajęcia w czasie pokoju; — 
przenoś, ludzki, przystępny, uprzej¬ 
my, civilem se agere; quid civi- 
lius illo? 2) tyczący się rządu 
państwa, polityczny, scientia, ra- 
tio, oratio; rerum civiliuin cognitio. 

Civil taa, &tia, ż. ludzkość, uprzej¬ 
mość, przystępność. 

Civiliter, przyst. po obywatolsku; 
— przenoś, ludzko uprzejmie* vi- 
vere. 

Civia9 is, m. ii. obywatel, oby¬ 
watelka, współobywatel, wspólo- 
bywatelka 

Civit&s, atuj, z. obywatelstwo, pra- 
wo obywatelstwa, ciało polityczne, 
państwo, kraj; także miasto. 

Cl&des, isv z. strata, deitrae ma- 
nus; w ogóle: szkoda, nieszczę¬ 
ście, klęska, szczegół, w wojnie: 
porażka. 

Clam, przysl. potajemnie, skrycie, 
clam facere 2) jako przy im. z przyp. 
4 albo 6. c. patrem; c. filio (bez 
wiedzy). 

Ciamator, ória, m. krzykacz, krzy- 
kała. 

Olamito, 1. mocno, silnio krzy- 
cz6ć, wywoływać, ali<iucm, ali- 
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quid, albo z 4 przyp. itr. Lezok.; 
— przenoś, odkryć, wyjawić, cal- 
liditatein. 

Clamo, 1. krzyczeć, mocno wołać, 
żalić się, i t. p. w znacz, przech. 
wywoływać, przyzywać, aliquem; 
aliquem regem (nazywać); z 4 
przyp. i tr. bezok. albo z ut; — 
przenoś, widocznie pokazy wać, ve- 
ritas clamat. 

Clamor, ćrls, m. krzyk, mocne 
wołanie, okrzyk, krzyk wojenny, 
wrzawa, krzyk płaczliwy, żałosny; 
— przenoś, c. montium, scopulo- 
rum, echo, odgłos. 

Cłamosue, a, um, krzykliwy, 
Clftnculum, przyst skrycie potaje- 

mnio. [kątny. 
Clandestinua, a, um, skryty, po- 
Clangor, óris, m. dźwięk dętych 
narzędzi muzycznych, tubanim; 
głos zwierząt; szelest bicia skrzy¬ 
dłami, magnis quatiunt clangori- 
bus alas. 

Clanius, ii, m. rzeka w Kampanii. 
Cl&re, przyst jasno, głośno, wyra¬ 
źnie* w odniesieniu do wzroku i 
słuchu; — przenoś, c. natus ze 
świetnego rodu; c: explendescere, 
świetnie 6ię odznaczać; eo clarius 
periculum apparet (tem widocz- 
»»*>); cl&re pfofiteri (otwarcie). 

Clareo, ćre, jaśnieć, świecić się; 
— przenoś, odznaczać się, słynąć. 

Claresco, clarui, 3 stawać się ja¬ 
snym, wyraźnym, widocznym, — 
przenoś, in eo animi corporisąue 
mtutes claruerunt; 2) głośno 
brzmićć. 

Clarig&tlo, ents, i. przytrzymanie, 
aresztowanie człowieka w miejscu 
zak&zanem spotkanego. 

Clarlsdnus, a, um, głośno-brzmiący. 
Clajritas, atis, ż. i claritudo, inis, 
i. jasność, blask, wyrazistość; - 
przenoś, sława, świetność, znako¬ 
mitość, geneiis, n^rainis. 

Claro, 1. objaśniać, oświecać* ja¬ 
snym czynić; — przenoś, wsławić, 
okryć chwałą, la bor Isthmius non 
clarabit pugilcm. 

Claros, i, ż. miasto w Jonii, stąd 
Clarius, a, um, Klaryjski, z Kla- 
ros i rzeczow. Clarius, ii,/w. przy¬ 
domek Apollina. 

Clarus, a, um, w odniesieniu do 
wzroku i słuchu: jasny, świecą¬ 
cy, dobitny, donośny, głośny; tak¬ 
że: aquilo (wypogadzający niebo, 
sprowadzający pogodę); przenoś. 
aj jasny, wyraźny, zrozumiały; b) 
często: świetny, odznaczający się; 
sławny; c) rzadko osławiony. 

Classiarius, a, um, należący do 
floty; rzecz, classiarii, orum, m. 
żołnierze morscy, także: majtkow ie) 

Classieula, ae, z. mała flota, flo¬ 
tylla. 

Clasalcus, a, ura, tyczący 6ię po¬ 
działu ludu Rzymskiego na klas- 
sy; stąd classici, obywatele nale¬ 
żący do klassy pierwszej; b) nale¬ 
żący do wojska, stąd rzecz, classi- 
cum, znak dany żołnierzom trąbą, 
hasło, classicum canere, inflare; 
c) lyczący się floty: classicum 
certamen, helium; rzecz, olassid 
orum, żołnierze morscy, albo majt¬ 
kowie. 

Cłassis, is, z. oddział ludu Rzym¬ 
skiego (Serwiusz, Tulliusz podzie¬ 
lił lud Rzymski, pod względem 
majątku, na klass sześć; szóstej 
jednak obejmującej najuboższych, 
(capite censi) najczęściej nic liczo¬ 
no, stąd qninta classis u Cycero¬ 
na uważana jest za ostatnią; 6) 
wojsko lądowe, Hortinae classes; 
c) flota, blasse proficisci, odpły¬ 
nąć; ciassem instrucrc, armare, 
cjasse albo classi, na okręcie, de- 
cernere i t p. u poetów classes 
= naves. 

Classldium, ii, n, Clatema, ae, 
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i. miejsca w Gallii zwanej Cis- 
padana. 

Clathri, ornm, m, krata. 
Claudeo, ere, i claudo, ere, ku¬ 

leć, być kulawym. 
Clmudianus, a, um, patrz Claudius. 
Claudie at i o, dnia* i. chromanie. 
Claudicó, 1. kulćć, być kulawym; 

— przenoś, być niedokładnym, in 
officio claudicare. 

Claudius, i Clódius, a, um, na¬ 
zwisko rodu rzymskiego, jako 
przym. Klaudyjski, via, aqua, le- 
ges Clodiac (od Klodyusza pocho¬ 
dzące); stąd Claudianua i Clodia- 
nua, a, um, Klaudyański, Kło¬ 
dy ański. 

Claudo, clausi, clausum, 3. zam¬ 
knąć co, zatkać, zatamować, por- 
tam, regiam, fontes; zamknąć ko¬ 
go, aliąuem; se in loco;— przenoś, 
oculos, aures (ad aliąuid); fu gam 
bostibus (przeciąć odwrót); clausa 
consilia habere (ukrywać, taić); 
poot. rura gelu claudit hiems; 
zamknąć, skończyć, cpistolam; c. 
agmen (być w tyle wojska, trzy¬ 
mać straż tylną); lustrum octavum, 
skończyć łat 40; vitam laąueo, u- 
dusić; zamknąć, otoczyć, iter sc- 
pe; urbem obsidione, operibus; 
portu8 cuatodla; Pcrsis montium 
jugis clauditur; locorum angustii9 
claudi; zasłonie sinistrum coruu 
oppido clandebatur, także bez 6 
prcyp.: Hellespontus claudit ter- 
ras; także: verba pedibus, pisać 
wiersze; oratio clausa, okresowa. 

Claudo, ere, patrz claudeo. 

Claudua, a, um, chromy, kulawy, 
altero pede, na jedną nogę; przy- 
slowie: iste claudus piłam (domi 
retinet) o tym. który z jakićj rze¬ 
czy nie umie zrobić użytku); na- 
vis albo navigium, uszkodzony, 
carmina c. altem o vcrsu. wiersz 

elegiacki; pars officii; oratio, nie¬ 
dostateczna, niedokładna. 

Claustrum, i; tt. zamek, zapora, za¬ 
suwka, zamknięcie, brama, grobla, 
szaniec, przedmurze, intra unum 
claustrum reservare: claustra im- 
perii, warownia; claustra montium, 
wąwóz; — przenoś, claustra pu- 
doris refringere, przełamać zapo¬ 
ry wstydu; c. naturaez^arcana. 

Clausula, ao, z. zakończenie, zam- 
knicnic. 

Clava, ae, i. maczuga, drąg, palka. 
Clavioula, ae, i. witeezka do pod- 
wiązywania winnćj macicy. 

Claviger, a, um, noszący maczugę 
(odclava) Hercules, [claris), Janus. 

Claviger, a, um, noszący klucz (od 
Claris, is, i klucz, adultcrina al¬ 

bo ad ul tera, wytrych; clavcs u- 
xori adimerc (rozłączyć się z żo¬ 
ną); takie: zamek, zapora, rygiel, 
alias clavcs portis imponcrc. 

CIavus, i, m. gwóźdź: do oznacze¬ 
nia liczby lat u dawnych Rzymian 
na ścianie świątyni Jowisza wbi¬ 
jano corocznie gwóźdź, stąd, exeo 
die clarum anni movebis (liczyć 
początek roku); rękojeść u steru 
okrętu i sam ster; stąd przenoś, 
clarum imperii teneie (trzymać 
stćr rządu); 3) obszycie purpuro¬ 
we obywateli rzymskich na sukni 
tunika zwanćj, u senatorów szer¬ 
sze (latus c.) u stanu rycerskiego 
węższe (angustus c.J. 

Clazomenae, arum, f. miasto w Jo¬ 
nii; stąd Clazomenius, a, um, z Kla- 
zomeny, Klazomeński i Clazomc- 
nii o rum, m. Klazomcuczycy. 

Cleathee, is, m. filozof stoicki 
z Assos w Azyi Mniejszej. 

Clemens, tis, spokojny, łagodny, 
powolny, łaskawy, judex; in dis- 
putando; gonus columbarum clc- 
mentius (oswojony); cleinentissi- 
mus amnis. 
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Cl ©mant er, pizysł. łaskawie, lago- 
<jnie, jus dicere, spokojnie, eierci- 
tum dUcere (nie narażając miesz¬ 
kańców na żadne szkody); collis 
clementer asiurgens (zwolna pod¬ 
noszący się, nie stromy). 

Ctementia, ae, i. łagodność, spo¬ 
kój ność, pobłażliwość, względność 
łaskawość; c. hiemis, yentorum,ła¬ 
godność; c. aestatis, umiarkowa¬ 
ne lato. 

Cleobis, isfm. patrz Bito. 
Cloónae, arum, i. miasto w Argo- 
lidzie; stąd Cleonaeus, a, um, 
Klconejski. 

Clepo i olepso, clepsl, cleptum, 
3. kraść. 

Ctepaydra, ae, i, zegar wodny, 
szczególniej jako wymiar czasu 
dozwolonego do mówienia w są¬ 
dzie, stąd clepsydram petere, 
dare. 

CJlbatiAriua, ii, m. zbroją odziany. 
Clienfl, tis, «. klięnt, który będąc 

w uboższym stanic obierał sobie 
między możniejszymi obrońcę zwa¬ 
nego patronus; 2) u Gallów i 
Germanów: lennik, wazal; 3) w od¬ 
niesieniu do narodu: sprzymie¬ 
rzeniec, związkowy, 4)wNumidyi 
w ogóle: poddany. 

Clienta, ae, x. klientka. 
Cientćla, ae, obrona, opieka, sto¬ 
sunek zachodzący między patro¬ 
nem i klientem; b) klienci; 2) 
w Galiii: przymierze; hj sprzy¬ 
mierzeńcy. 

Clinatua, a, um, nachylony. 
Clio, os, z. muza dziejów. 
Clipeńtus, a, um, opatrzony tar¬ 

czą; rzeczow. clipoati, orum, m. 
noszący tarczę. 

Clipeua, i, w. i clipeum, i, «. tar¬ 
cza żołnierzy rzymskich, kształtu 
okrągłego; — przenoś, tarcza słoń¬ 
ca; b) popiersie; cj obrona, opieka. 

CllteUae, arum, i. juki, tłomoki 

wkładane na żwierzęta dźwigają¬ 
ce ciężary; stąd ditellarius, a, um, 
dźwigający juki. 

Cliternum, i, n. miasto Ekwów; 
stąd Cllterninus, a, um, Kliter- 
niński. 

Clitor, ÓriB, m. i Clitorium, ii, «. 
miasto w Arkadyi; stąd Clitorius, 
u, um, Klitoryjski. 

Clitumnum,i, m. rzeczka w Umhryi. 
Ciivosui, a, um, górzysty, spa¬ 
dzisty. 

CUvus, i, m. pagórek; — przenoś, 
trudność. 

Clo&oa, ae, i. kanał podziemny, do 
wyprowadzenia nieczystości, spust. 

Olod- patrz Claud. 
CloeUua, a, um, nazwisko Albań¬ 
skiego, później rzymskiego rodu. 

Ciótho, us, i. prządka, jedna z trzech 
Park. 

ClOnia. is, i. pośladek. 
Clupea, ac, k. albo Clupcao, arum, 
i. przylądek i miasto w Byzacyum. 

Clusium, ii, «. miasto w Etruryi; 
stąd Clualnus, a, um, Kluzyński, 
i Clusini, oruin, in. KI lizyno wie. 

Clusius, ii, m. klucznik; przczwi- 
sko Janusa w czasie pokoju, gdy 
świątynia jego była zamkniętą. 

Cluvta, ao, i. miasto w Samnium; 
stąd Cluvianu9, a, um, Kluwiański. 

Ciymóne, es, z. córka Oceana, mat¬ 
ka Faetona, który stąd nazywał się 
Clymeneja prołes. 

Clymenus, i, m. przezwisko Plutona. 
Clypea, patrz Clupea. 
Clypeatua, clypeus, patrz Clip- 
Clytemneatra, ae, x. córka Lcdy, 
siostra Heleny, Kastora i Pollu- 
ksa, żona Agamemnona, matka 
Orestesa, Elektry i Ifigenii. 

Clytie, es, i. nimfa morska, córka 
Oceana i Tetydy. 

CruzCnaeua, i, m. nazwisko rzymskie. 
Cnidus albo Gnidus, i, i. miasto 

w Karyi; stąd Cnidus, a, um 
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Knidyjski iCnidii, oram, i*. Kni- 
dyjczycy. 

Cnosus, patrz Gnosus. 
Coacerv&tio, Cnis. ż. nagromadze¬ 
nie, arguinentorum. 

Coac8rvo, 1. gromadzić, właśc. i 
przenoś. 

Coacesoo, acui, 3. kwaśnieć. 
Co&ctor, óris, w. poborca, kassyer. 
Coactua, us, m. przymus, używa się 
tylko w przyp. G. 

Coaduno, 1. jednoczyć, spajać. 
Coaedifico. 1. budować razem, bu¬ 
dowlami otoczyć. 

Coaoąualia, e, w równych latach, 
rówiennik, towarzysz. 

Coaeąuo, 1. równać, czynić równem, 
postawić w równi, coaeąuati di- 
gnitate. 

Coagmentatio, ónis, i. spojenie, 
połączenie. 

Coagmento, 1. spajać, łączyć, wlaść. 
i przenoś.; pacem (zawierać). 

Coagmentum, i, *. spojenie, po¬ 
łączenie. 

Goagulum, i, serzysko , pod¬ 
puszczka. 

Coalesco, alui, alitura, 3. zrastać 
się, łączyć się, rosnąć, uovus in 
viridi coalcscit cortice ramus; in- 
ter saia, przyjąć się, puszczać 
korzenie; vulnus c. zrasta się za¬ 
myka się, goi się; — przenoś, in 
crcdibilc est quam facile coaluc- 
rint, łatwo się stali jednym naro¬ 
dem; animi coalucrant concordia, 
połączyły się; coalcscit auctorilas, 
wzrasta, nabiera mocy. 

Coangusto, 1. ścieśniać, określać, 
Coarct- patrz coart-. 
Coarguo, argni, argutum, 3. do¬ 

wodzić, wykazywać, odkrywać, 
wyjawiać, perfidiam; cum coar- 
gulssct, defensionem ejus nullain 
posse excusationem accipere; 2) 
obwiniać, oskarżać, aliquem ara- 
ritiac- 

CoartŁtio, ónis, i. ścieśnienie. 
Coarto, 1. ścieśniać, zbijać, ściskać, 

c. fauces, udusić się, powiesić się; 
— przenoś, c. consulatum, ograni¬ 
czyć, skrócić. 

Cocalus, i, m. król Sycylii, który 
przyjął Dedala. 

Coccum, i, ». jagoda dająca farbę 
szarlatną, a stąd farba szarłatna, 
cocco tingere, ruborc, fulgere. 

Cóche cs. i. twierdza przy Ktczy- 
foncie nad rzeką Tygrys. 

Cochlea, ae, ż. ślimak. 
Cocłes, itis, w. jednooki, prze¬ 

zwisko Horacyusza, który odparł 
na moście rzeki Tybru wojsko 
Etrusków dążące do Rzymu. 

Cocosates, ium, w. lud w Gallii 
akwitańskicj. 

Coctilis, c. palony, wypalony, Ift- 
terculus; murus, z cegieł. 

Cocus, patrz coquus. 
Cocytus, i, »*. rzeka w krainie 
podziemnej. 

Codex, icis, m. pniak, pień drze¬ 
wa; a ponieważ starożytni, picr- 
wiastkuwo na tabliczkach drewnia¬ 
nych, woskiem powleczonych, pi¬ 
sali, stąd codcx książką, miano¬ 
wicie: c.accepti et expensi, książ¬ 
ka dochodów 1 wydatków; referre 
in codicem, zapisać do księgi ra¬ 
chunkowej 

Codicillus, i, m. pniaczek; codicil- 
li, orum, m. tabliczki woskiem po¬ 
wleczone do pisania; także: list, 
prośba , przypmek , własnoręczne 
pismo cesarskie i t. p. 

Coegi, patrz cogo. 
Coelć Syria, albo Coelósyria, ae, 

ś. część Syryi zawarta między Li¬ 
banem i Autylibancm. 

Coelebs, patrz caelebs. 
Coeles, itis, niebieski, w licz. mn. 
niebianie, bogowie. 

Coelestis, c, niebieski; c. aquae 
(deszcz); boski; coclestes, ium, tn. 
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niebianie, bogowie; — przenoś, 
cudny, wyborny, nadzwyczajny, 
animus, ingenium, carmina, Cicero 
coelestis in dicendo vir. 

OoelŁanua, a, um, patrz Coelius. 
Coelicóla, ae, m. mieszkaniec nie¬ 

ba, niebianin. 

Coelicnlus, patrz Coeliolus. 
Coelifer, era, erum, niebo dźwi¬ 
gający, podpierający. 

Coelimontlum, ii, tt. dzielnica Rzy¬ 
mu, od pagórka Coelius nazwana; 
stąd Coeli montanue, a, um, celi- 
montański. 

Coeli&lus, i CoOliculua, i, m. 
część pagórka Celijskiego. 

CoeUua, a, um, nazwisko rzymskie¬ 
go rodu; stąd Coelianus, a, um. 
Celiański ■ Celiana, oram, n. pi¬ 
sma L. Celiusza Antypatra. 2) Coe¬ 
lius mous, pagórek Celijski w Rzy¬ 
mie. 

Coelum, i, tt. niebo, de coelo fan¬ 
gi, być uderzonym, rażonym od 
piorunu; widnokrąg, strona świa¬ 
ta, okolica, coelum non animum 
mntant, qui trans marę currunt; 
powietrze, klimat, screnum cras- 
sum, tenue, caliginosum, hiberaum; 
2) niebo jako siedlisko bogów; 
także: bogowie sami; stąd nie¬ 
śmiertelność, Musa coelo beat; e. 
sperare; najwyższy stopień szczę¬ 
ścia, sławy, in coelum to Hero al¬ 
bo ferre (laudibus) i t. p.; aliqucm 
de coelo detrahere, pozbawić sła¬ 
wy; 3) świat żyjących w poró¬ 
wnaniu do krainy umarłych, falsa 
ad coelum mittunt insomnia Manes. 

Coelua, i, m. ojciec Saturna. 
Cośmo, emi, emtum, 3. skupować. 

Coómtio, 6nis, i. zakupowanie; 2) 
obrzęd zawarcia małżeńskich związ¬ 
ków, przez który narzeczony i na¬ 
rzeczona siebie niby kupowali 
wzajemnie, stąd senex coemptio- 

nalis, który do zawarcia takich 
związków był używany. 

Coena, ae, i. główne jedzenie u 
Rzymian pospolicie około trzeciej 
godziny po południu, stół, uczta, 
obiad, wieczerza, sic coena ei co- 
quebatur, coenam alicui dare; in- 
vitare ad coenam; inter coenam 
(przy stole). 

Coenaculum, i, tt. pokój jadalny, 
zwykle znajdujący 6ię na piętrze; 
stąd piętro, wyższa część domu, 
górna izba, poddasze. 

Coenito, 1. często wieczerzać. 
Coeno, 1. jeść, wieczerzać, apud 
aliquem; cumaliquo; foris; apud 
cum cocnatum est; także depon.: 
quum jam coenatus esset; stąd 
coenatus, który wieczerzał. 2) przc- 
chodne: jeść co, aprum, pulmenta. 

Coenula, ae, krótka uczta. 
Coenum, i, tt. błoto, wyraz obelgi. 
Coeo, ii, (rzadko ivi), ilum, fre, 
schodzić się, zgromadzać się, zbie¬ 
rać się, ad aliquem; ad albo in 
aliquem locum; ad sonitum vocis; 
takie po nieprzyjaciclsku: spotkać 
się, uderzyć na siebie; 2) połą¬ 
czyć się, ściągnąć do jednego 
punktu, coit agmen utrumque; in- 
ter se; e. in orbem, albo samo c. 
utworzyć koło; stąd w szczególno¬ 
ści aj w pewnym zamiarze połą¬ 
czyć się, sprzysiądz się, spisek 
zrobić, duodccim adolescentes co- 
ierunt; cum a1iquo, de aliqua re; 
cum aliquo, ut-; poet, coeant in 
foedera dcxtrae; także: nuptiis, 
connubio cum aliquo, połączyć się 
związkiem małżeńskim; cum ali- 
qua; nakoniec w znacz, przechod. 
societatem coire cum aliquo, wejść 
w przymierze; stąd societas coi- 
tur; b) ścieśniać się\ in artum al¬ 
bo in artius; zrastać się, zamykać 
się, goić się, Tulnus; schodzić się, 
stykać się, rami coeuntes; zlewać 
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dę, flamina inTaiłem; ścinać się, 
krzepnąć, sanguis fonnidine coit; 
—przenoś, łączyć się, ut placidis 
coeant iinmitia; non possunt ista 
coire. 

Coepi, coeptum, coepisse, zaczy¬ 
nać, rozpoczynać, a) przech. cur- 
sum; helium coepłum esse; zwy¬ 
kle z tryb. bczok.: coepit illo in 
pcriculo esse; res romana cresce- 
re coepit; z tr. bez. bier. consu- 
les cocpere crcari; rasa conjici 
coepta sunt; Japides jaci coepti 
sunt; Africanus appellari coeptus 
est; undiąue premi sunt coepti; 
stąd coeptus, zaczęty, coepto bello; 
b) nie przech. ubi dies coepit; (za¬ 
czął się); ferYidissimum tempus 
cocperat; bcllum coeperat. 

Coepto, 1. częstotli. rozpoczynać, 
z przyp. 4 fugam; z tryb. bezok. 
diUidere. 

Coeptum, i, n. dzido zaczęte, za¬ 
miar, przedsięwzięcie, c. immane, 
andar; coepta etiuntiare. 

Coeptus, us, m. zamiar, zamysł, 
zwykle w licz. mu. 

Coorcfco, ercui, ercitum, 2. obej¬ 
mować, wstrzymywać, aby się co 
nie rozeszło, coercet vitta capiłlos, 
fibula yestem, ograniczać, ogra¬ 
dzać, hamować, Euphrates crepidi- 
nibus cocrcetur; amnis ripis coer- 
citus; frenis ora equorum; vitem 
(obcinać); intra muros coercetur 
hostis; — przenoś, numeris verba 
(ująć w miary wierszowe, wiersze 
pisać); powściągać, na wodzy 
trzymać, soditionem, cupiditates, 
impetum, aliquem, milites; karać, 
karcić; civem multa, Tinclis, ver- 
beribus, suppliciis. 

Coercitor, oris, m. trzymający na 
wodzy; disciplinae militaria, utrzy- 
mnjący karność wojskową. 

Coetua, us, m. zebranie, zgroma¬ 
dzenie, hominum Tirorom. 

Coeua, i, n. jeden z olbrzymów 
ojciec Latony. [ważnie. 

Cogit&to, przysł. rozmyślnie, u- 
Cogitatio, ónia, i. a) myślenie, 
rozmyślanie, oogit&tióne, aliquid 
complecti,comprcheudere, percipe- 
re (myśleć o czem, wyobrażać so¬ 
bie), z przyp. 2. cogitationcm ha- 
bcre argenti; b) myśl, mniemanie, 
plan, przedsięwzięcie, postanowie¬ 
nie, omni cogitationno ferri (zaj¬ 
mować się różnemi planami). 

Cogito, 1. myśleć, wyobrażać so¬ 
bie, a)iquid cum suo animo; stąd 
cogitatum, i, w. myśl, zwykle 
w licz. mn. W szczegół.: a) roz¬ 
ważać coś, aliąuidalbo z 4 przyp. 
i tr. bez.; także z nasi zdaniem 
względnćm; b) o czem myśleć, mieć 
zamiar, chęć, postanowić, zamy¬ 
ślać, facinus, scelus, parricidium, 
ncfas in aliquem; quod ad pemi- 
ciem fuerat cogitatum; stąd cogi- 
tata, zamiary;—przenoś. quid Au- 
ster cogitet; 2) nie przech. my¬ 
śleć , a) rozważać, zastanawiać się, 
prius cogitare, quam conari; h) 
namyślać się, być na co uważnym, 
ad aliquid; de aliqua re; z nast. 
ut; c) być usposobionym, si quid 
arnice de Romauis cogitabis. 

Cogn&tio, ónis, i. pokrewieństwo, 
propiuąua (blizkie): longa (dalekie); 
2) krewni, cognationis magnae ho¬ 
mo ; - przenoś, związek, stosunek, 
studiorum et artium. 

Cognatua, a, nm, krewny, z jedne¬ 
go rodu, szczepu pochodzący, co- 
gnatus Julo, corpora c. także: 
i'zeczow. krewny, krewniak;—prze¬ 
noś. cognata rocabula rebus, wy¬ 
razy dobrze rzecz malujące; nihil 
est mentibus nostris magla cogna- 
tum quam numeri, nic się nie znąj- 
dzie, cohy miało większy związek 
z naszćm usposobieniem jak har¬ 
monia. 
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Cognlfcia, ónls, *. śledzenie, oglą¬ 
danie, rozważanie; badanie sądo¬ 
we, de aliąua re; albo z przyp. 
drugim; 2) wiadomość, poznanie, 
wyobrażenie, inde est cognitio fac- 
ta, to dało poznać. 

Cogmtor, orla, m. znawca, poświad¬ 
czający tożsamość osoby; 2) ad¬ 
wokat, obrońca; 3) prokurator, a- 
gent skarbu publicznego. 

Cognltua, a, urn, znany, doświad¬ 
czony, incognita pro cognitis ha- 
bere; homo fide et industria co- 
gnita. 

CJognómen, mis, *- przydomek, na¬ 
zwisko familii, w ogóle nazwisko. 

Cognómentum, i, — cognomen. 
Cognoznin&tus, a, um, mający toż 
samo znaczenie. 

Cognomims, e, imiennik, mający 
toż samo imię. [wać 

Cognómino, 1. nazywać, przezy- 
Cognoaco, nóvi, nitum, 3. 1) po¬ 
znać, dowiedzieć się, spostrzedz, 
widzieć, slyszćć, czuć, doświad¬ 
czyć, aliąuid albo z 4 przyp. 
i tr. bezok., albo ze zdaniem 
względnćm; także: multo aliter rcm- 
public&m se habentem cognovit; 
aliąuid ab, albo cx aliąuo (od ko¬ 
go); aliąuid do aliąuo, albo de a- 
liąua re (o czćm); ab armis łpo 
broni); ex ąuo cognosci potest z 4 
przyp. i tryb. bez., z czego zrozu- 
mićć można, że-, talem eum futu¬ 
rum, ąualem cognitum judicarunt 
(jak gopoznhli); his (rebus) cogni¬ 
tis albo samo cognito (po otrzy¬ 
manej wiadomości); cognitum est, 
spostrzeżono, albo dało się widzićć, 
pokazało się, z 4 przyp, i tryb. 
bezok. albo ze zdaniem względnćm; 
cognitum habere aliąuid; 2) czy¬ 
tać, przeczytać, iibrum; literis co¬ 
gnitis; 3) zasiągnąć wiadomości, 
ex perfugis cognorit numerom 
militUm reliauiasąue; 4).wyrozu¬ 

mieć, poznać sprawę, causa cogni- 
ta; de re c. 5)==agnoscere; c. sua, 
uznać za swoje. 

Cogo, oodgi, coactnm, 3. spędzić, 
ores; pecus; sprowadzić w jedno 
miejsce; ad judicium omnem gn¬ 
am familiam; multitudinem homi- 
num ex agris; ściągnąć, eierci- 
tum albo copias in unum locum; 
milites, n&res; zamknąć, aliąuem 
intra oppidum; o senacie: zgro¬ 
madzić, senatom; cogi in senatom 
albo in curiam, na skutek wezwa¬ 
nia zbierać się w senacie; być za¬ 
proszonym do senatu; 6enatus co- 
gitur, zgromadza się; zbierać, ob¬ 
rywać, uvas, vinum; wybierać, 
pccuniam a civitatibus; ścisnąć, 
zamknąć (patrz agmeu); stąd zgę- 
ścić, ścinać, hiems cogit frigore 
mella; aćrem in nubes; coacta, 
órum, n. gęsta tkanka z wełny; 
—przenoś, zebrać, jus in certa gc- 
nera; wnosić, wnioskować, Mac 
cogitur; aliąuid ex aliąua re; 2) 
przymusić, zniewolić, znaglić, ali- 
quem ad defectionem, aliąuem ad 
depugnandum, aliąuem admortem; 
ad lacrimas; quod natura cogeret 
(do czego); ąuid non mortałia pec- 
tora cogis.; z tryb. bezok. ad of- 
ficium redire eoegit (insulas); ze 
spój. ut.: Eumolpidas coactos, ut 
se devo?erent; takie samo cogere: 
ut militum cogebat Yoluut&s; co- 
actus hac necessitudine, odio in- 
gratae cmtatis i t. p., stąd lacri- 
mae coactae, Izy udawane; b) 
w odniesieniu do przestrzeni: wpę¬ 
dzić, wbić, cunei* coactis, wbiw¬ 
szy kliny; in altissimas ripas cogi; 
in tenuem alreum c. (o ścieśnie¬ 
niu rzeki); saltus in altas coactos 
fauces (zachodzący); porów, artus; 
ograniczyć co do czasu, in semi- 
horae curriculum; intra oex mea- 

sium ct anni spatium. 
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Cóhoerentta, ae, ż. spojenie, zwią- Coitio, ónis, * schodzenie się, 
zck. spisek. 

Cohaereo, haesł, haesum, 2. być 
w związku, mićć styczność, alicui 
sanguine; vix cohaerehat oratio; 
cum aliqua re; cum aliquo sacris, 
moribus; inter se tempo re; b) u- 
trzymać się, mićć trwałość, iegi- 
bus cohaeret status civitatis. 

Cohaeresco, haesi, 3. stykać się 
z czem, mićć związek. 

Coheres, edis, m. i r. współdzie¬ 
dzic, wspóldziedziczka. 

Cohibeo, hibul, hibitum, 2. trzy¬ 
mać w spojeniu , zebrać, crincm 
nodo; obwinąć, okryć, brachium 
toga, zamykać w sobie, terra se¬ 
men cobibet; aliquid in se; 2) 
hamować, zatrzymywać, powścią¬ 
gać, ałiąuem intra castra; in por¬ 
ta cohiberi; cerros arcu (ubić); 
carcere yentos; tela; wstrzymy¬ 
wać, aąuilones; milites a praelio: 
manus, oculos, aniraum ab auro; 
assensionem a rebus incertis; ira- 
cundiam; helium (nie dopuszczać, 
przeszkadzać); także z tryb. beż. 
timor cohibcbat committere; ze 
spój. quo minus. [szczycić. 

Cohoneato, 1. uczcić, uzacnić, za- 
Coborresco, horrui, 3. wzdrygać 
się, drźćć od strachu; zimna. 

Co hora, tis, t zbiór, kupa, groma¬ 
da, tłum, c. praetoria, orszak prae- 
tora na prowincyi; 2) w znacze¬ 
niu wojskowćm; oddział wojska, 
dziesiąta część legionu; c. praeto¬ 
ria, przyboczna straż wodza. 

Cohortatio, ónis, i. zachęcenie, 
napomnienie, przemówienie, cohor- 
tationem militum facere (zachęcać 
żołnierzy). 

Cohortor, 1. zachęcać, pobudzać, 
napominać aliqucm, także z tryb. 
hczok. albo z ut, albo ne. 

Coinąuino, 1. splamić, zeszpecić; 
zarazić. 

Colchi, oram, m. Kolchijczycy, 
mieszkańcy krainy zwanej Colchis, 
idi», i. nad morzem Czamćm. Stąd: 
aj Colchicus, a, um, Kolchicki; b) 
Colchis, idis, kobieta z Kolchidy; 
c) Colchus, a, um, Kolchicki. 

Coleua, i, m. jądro. 
Collabefacto, 1. zachwiać. 
Collabefio, factus, fieri, być za¬ 
chwianym, wstrząśnionymprze¬ 
noś. upaść, być przywiedzionym 
do upadku, collabefactus a The- 
mistocle Arutides. 

Collabor, lapsus, 3. upaść, runąć, 
omdlewać, umrzćć; 2) zabmąć 
w co, in corruptelam. 

Coliaorimatio, onia, i. płakanie nad 
czem. 

Collacrimo, 1. płakać z kim nad 
czem; aliquid, casum, opłakiwać. 

Coliatatua, a, um, rozszerzony, 
rozpostarty; oratio, obszernie roz¬ 
winięta. 

CollŁtia, ac. s. miasto Sabinów; 
stąd Coliatinus, a, um, Kollatyń- 
ski, rzeczom. Kollatyńczyk, jako 
przydomek L. Tarkwiniusza; Col- 
latini, ornm, m. Kollatynowie. 

Collatio, ónis, znoszenie, składa¬ 
nie, składka, pecuniae, stipis; po¬ 
równanie; 2) utarczka, signorum, 
ścieranie się, spotkanie się dwóch 
wojsk. 

Collatus, us, m. zetknięcie się 
w boju, bitwa, napad, armorum. 

Collaudatio, ónis, i. pochwała. 
Collaudo, 1, pochwalać. 
Collecta, ae, z. składka, 
Collectitiua, a, um, zebrany. 
Collectio, ónis, i. zbieranie, ze¬ 
branie; powtórzenie w skróceniu. 

Collega, ae, m. spółurzędnik, po¬ 
mocnik, kollega, towarzysz. 

Collegium, ii, n. zgromadzenie, 
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zebranie osób jednego urzędu, sta¬ 
nu, cech, bractwo, giełda. 

Collibet, libuit, libitum est, 2. po¬ 
doba się, chce się. 

Coliido, lisi, lisum, 3. uderzać 
czćm o co, trącić czćm o co, na- 
vigia inter sc; naves colliduntur, 
magno motu collidi (o rzekach); ra¬ 
sa collisa; — przenoś, o kłótni, 
niezgodzie, collidit gloria fratres; 
Craecia Barbariac coilisa (o woj¬ 
nie trojańskiej). 

Colligatio, ónis, i. połączenie, 
związanie. 

Colligo, 1. związać, połączać, ma- 
nus; in lecto cubantem rinculis; 
- przenoś, połączyć, homines ser- 

monis rinculo; res inter se; stąd 
objąć, annorum septingentorum 
incmoriam uno libro; 2) zatrzymać, 
Brutum in Graecia, wstrzymać, po¬ 
wściągnąć, impetum Antonii. 

Colligo, legi, lcctum, 3. zbierać, 
fructus, flores, uvas, sarmenta, 
v»nenatas serpentes, rasa, spoiła, 
pecuniam; puWcrcm Olympicjim 
(brać udział w gonitwach igrzysk 
olimpijskich); sparsos crines in 
nodum (spleść, związać, zebrać), 
zgromadzić, sprowadzić, zebrać, 
skupić, ezercitum, auxilia, gentes, 
rires i i. p.; mann coilccta; se 
colligere; co i ligi inaestuaria uciec, 
schronić się); c. elephantos (po- 
zganiać do kupy); b) poznosić, po- 
zrzncać na gromadę, sarcinas; c. 
rasa, spakować bagaże, gotować 
się do wyjścia z obozu; c. arma 
(zwijać żagle); se in orbem (ufor¬ 
mować koło); se in arma (osłonić 
się tarczą); se in spiram, w kłąb 
się zwijać (o wężach); 2) — prze¬ 
noś. zebrać, reipublicae naufra- 
gium; multa vitia in aliqilcm (zwa¬ 
lić); zjednać sobie, zarobić, zasłu¬ 
żyć, dostać, zyskać, uskarbić sobie, 
gratiam, dignitatem, ez hoc labo- 

re; auctoritatem; inridiam crude- 
litatis ez eo; odium; robur;Tires, 
sitim; rabicm; b) w myśli albo 
w mowie zebrać, wystawić, res 
Romanas brevi narratione, stricum 
(krótko opowiedzieć); omnes ezcu- 
satioms causas; omnia bella civi- 
lia; wnioskować, wnioski wypro¬ 
wadzać, sic collige (mecnm); ez eo 
colligere potes; c) przyjść do sie¬ 
bie, do przytomności, nabrać od¬ 
wagi, se c. cz timore; animum, 
animos, albo mentem c. 

CoilŁneo, 1. zmierzać, kierow ać do 
celu, sagittam, hastarn; 2) nie- 
pi7.ech. trafiać, omnia facore, ut 
collineat. 

Collino, 16vi, litum, 3. pomazać. 
Collinua, a, nm, pagórkowy, por¬ 
ta collina, przy pagórku Kwiry- 
nalskim i Wiminalskim. 

Collłquófaotua, a; nm, roztopiony, 
rozpuszczony, glacies, venenum. 

Collis, is, m. pagórek. 
Colliaio, ónia, i. wstrząśnienie, u- 
derzenie jednego przedmiotu o 
drugi. 

Colloc&tio, 6nia, i. umieszczenie, 
położenie, Ycrborum; wyposażenie, 
wydanie za mąż, filiae. 

CoLlóco, 1. umieścić, postawić, po¬ 
łożyć, diadema inmanibus alicui; 
praesidia in litore; atiąuem in sol- 
la (posadzić); turrim in muros 
(naprzeciw); antę fundum insidias; 
impedimenta post legiones; lecti- 
cas, tabu las et signa propalam; c, 
currus ita, ut-. W szczegół.: a) żoł¬ 
nierzy, osadników, umieścić, osa¬ 
dzić , mieszkanie im naznaczyć, 
miiites in hibemis, captivos in 
Calłia; Romanos in Moesia; mul- 
titudinem in agris; ezercitum in 
proyinciam; legiones pro vallo, i 
anto acicm; comites apnd hospi- 
tes; seAthenis posiąść); b) za mąż 
wydać, wyposażyć, Tirgines in 
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atnplissi marom f&mili&ram matri- 
laoniis; filiam in matrimonium; 
Eororem nuptum in alias ciwtates; 
aticui riigmcm filiam, i samo: 
filiam albo Tirginem; c) pieniądze 
dać na procent, pecunias magn&s 
in ea prorincia; in fundo dotem; 
stąd: użyć na co, obrócić, patri- 
moninm in reipublicae salnte; — 
przenoś, bcneficium apnd aliąnem 
bene coliocare, omne stadium in 
cognitione ct scientia (oddać się); 
adolescentiam in roluptatibus (prze¬ 
pędzić); d) pochować czyje kości, 
ossa alicujus; 2) urządzać, rozpo¬ 
rządzać, nuptias; rebus, quascon- 
stituissent, collocandis atquo ad- 
ininistrandis tempus dare; memo- 
riac gratiam (uzasadnić). 

CollocuplSto, 1. zbogacić; — prze¬ 
noś. upiększać, przyozdabiano wę) 

Collocutio, óulfij i. rozmowa. 
Colloquium, ii, n. rozmowa, veni- 
rc in colloąuium, facere, serere, 
habere. 

Coilóąuor, loquutus albo locutus, 
3. rozmawiać z kim, obcować, col- 
loąuendi tempus sumitur; utrum 
cołloąui malis an per literas age- 
re; cum aliąuo, de aliqua re; in- 
ter se dc aliąna re; cum aiiquo 
per internuntios; cum a1iquo per 
literas; quas (res) tecum colioqui 
volo (umówić się). 

Colltioeo, Óre, ze wszystkich stron 
świecić, jaśnieć, błyszczćć, właść. 
i przenoś, z przyp. 6: fulgore, 
flara mis, annis; qua marę a sole 
collucet; agri floribus. 

CollUdo, lusi, lusum, igrać z kim, 
paribus: poet: summa nantes in 
aqua plumas colludere; 2) poro¬ 
zumieć się z kim, zmówić się po¬ 
tajemnie. 

Colltun, i, n. szyja ludzi i zwie¬ 
rząt; także: szyja flaszy; coilum 

lagenae, todygn, paparera demi- 
sere caput collo. 

Colluo, lnif latum, 3. wyplókać, 
zmoczyć, oraquc nulli colluerant 
fontes, ust źródła nie zwilżyły. 

Colluaio, ónis, i. tajemne porozu¬ 
mienie, zmowa; igraoio. 

Colluoor, óris, J». współgrający, 
bawiący się z kim; 2) będący 
w zino wie. 

Cołluatro, 1- oświecić; — przenoś. 
oglądać, przejrzóć, omnia oculis. 

Collfrriee, ci’, £. colluwio, ónis, 
i. spływ, stek brudów; — przenoś, 
c. omnium scelerum; c. gentium, 
mieszanina rodów; napływ różnych 
narodów; c. homlnum albo samo 
colluvics, stek pospólstwa. 

CoUyrium, ii, w. balsam na oczy. 
Colo, colui, cultum, 3. doglądać, 

chodzić koło czego, obrabiać, u- 
prawiać, ritem, arbores; rineas, 
agnun, rura; corpora; brachia 
auro (zdobić); stąd colta, oram, 
n. pola uprawne, niwy; ó) przeby¬ 
wać, przemieszkiwać, bawić gdzie, 
urbem, domum, prope Oceanum. 
c) — przenoś, trudnić się czćm, 
zajmować się, mićć staranie, zwra¬ 
cać na co troskliwość, aliąuem, 
aliąuem arte; artes et studia, for- 
titudinem, amicitiam, justitiam, 
fidcm; a stąd czcić, szanować, 
wielbić, Apollinem ©ximia reli- 
gione; Mercurium, regem dirinis 
honoribus; aliquid pro deo, arbo¬ 
res , sacrarium, templum; aiiquem 
parentis loco; cultus praeripuo 
bonore; takie: zaszczycić, aliąuem 
donis; literis coli. 

Colooftaium, ii, n. roślina po ba¬ 
gnach i jeziorach rosnąca w Egip¬ 
cie i Azyi. 

Oolóna, ae, i. wieśniaczka. 
Colónae, arom, i. miasto w Troa- 

dzic. 
Colonćuo, a, um, należący do Ko- 
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lonos, okolicy Ateńskiej, ojczyzny 
Sofoklesa. 

Golónia , ae, i. osada, kolonia, có- 
lonos dcducere in colonias; inco- 
loniam mittcre; constituere; 2) o- 
sadnicy. koloniści, coloniam dedu- 
cerc, mittere. 

Colonious, a, um, tyczący się osa¬ 
dy, cohortes, w osadach zacią- 
gnionc. 

ColónuB, i, m. wieśniak, gospo¬ 
darz wiejski, dzierżawca; 2) osad¬ 
nik, mieszkaniec osady, kolonista, 
3) mieszkaniec. 

Colóphon, ónis, i. miasto w Jo¬ 
nii; stąd Colophónius, a, um, 
Kolofoński, z Kolofonu, i Colo- 
phonii, orom, n. Kolofończycy. 

Color, órifl, tn. barwa, kolor, far¬ 
ba, colorcm ducere, nabierać ko¬ 
lom; cera, kolor twarzy, coloris 
imitatio (ze wstydu albo przestra¬ 
chu);—przenoś. zewnętrzna postać, 
pozór, powierzchowność, kształt, 
charakter, cecha, vitae; civitatis; 
omnis Aristippum decuit c. (po¬ 
trafi! się znaleźć w każdem poło¬ 
żeniu); eundem c. ducere (przy¬ 
brać ten sam charakter); homo 
nullius coloris, nieznany; okrasa 
ino wy, orationis colorcm requi- 
ritis. 

Color&tufl, a, um, kolorowy, far¬ 
bowany. 

Colóro, 1. farbować, piracolorau- 
tur sole (nabierają barwy);—prze¬ 
noś.: se colorare albo colorari, na¬ 
bierać ozdoby. 

Coluber, bri, m. wąż, żmija; colu- 
bra, ac, i. wąż samica; w ogóle: 
wąż. 

Colubrifer, dra, órum, wężonośny. 
Colum, i, n. przetak, naczynie do 

cedzenia. 
Columba, ae, i. gołębica. 
Columblnufl, a, um, tyczący się 
gołębi. 

Columbus, i, m. gołąb samiec, w 0- 
góle: gołąb. 

Columella, ac, słupek, podpora. 
Columen, mis, n. wierzch, szczyt; 

2) podpora, filar, — przenoś, pod¬ 
pora, reipublicae, amicorum. 

Columna, ae, i. slup, filar; c. 
Maenia, albo samo col. na fo¬ 
rum w Rzymie, gdzie złodziejów 
i niewolników sądzono i karano; 
c. Trajani; c. Hercu lis, gdzie cie¬ 
śnina Gibraltarska; c. Protei, o»taW 
nie krańce znanej ziemi, granice 
Egiptu; 2)—przenoś, podpora, o- 
brona, ne proruas słantein colurn- 
nain (o rzeczypospol itej). 

Columnariua, at um; tyczący się 
słupów, neczow. a) coluinnarius, 
pr/y kolumnie Maenia osądzony 
winowajca lub dłużnik; h) colum- 
narium, ii, n. podatek od filarów, 
ustanowiony w Rzymie dla «po- 
bieżeuia zbytkom w budowie. 

Colurnua, a, um, leszczynowy, 
z leszczyny. 

CoIub, i, i us, i. kądzicl, także 
wełna na kądzicli. 

Coma, ae, i. włosy na głowic, 
także: grzywa końska, włosy na 
szyszaku, wełna, liść, kwiaty. 

Comagene, patrz Commagene. 
Coma na, órum, n. miasto: a) w Ka- 
taonii, prowincyi Kappadocyi; h) 
w Poncie (stąd Pontica); Cornani, 
orum, w. Komanowie. 

Comans, tis, włosami okryty, ga- 
lea; — przenoś. Stella c., kometa: 
silva c., okryty liściem. 

Combibo, ónis, m. spólpijący. 
Combibo, bibi, bibitum, pić spól- 
pie, połykać, maculas com. dosta¬ 
wać plam; bier. być pochłonio- 
nyro, Erasinus combibitur in a- 
gris; przenoś, nabywać, artes. 

Comburo, ussi, ustum, 3. spalić 
do szczętu; — przenoś, potępić, 
aliqucm judicio. 
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ComÓdo gdi, esum, i cstum 3 (co- 
messet i comcgse, zamiast comede- 
ret, comedere); zjeść, pożerać; — 
przenoś, zmarnować, strwonić, pa- 
trimonium, rem familiarem; se c. 
zniszczyć się, gryźć się, trapić się; 
c. oculis, chciwie pogiądać na co. 

Comei, iti», m. i z. towarzysz, u- 
czestnik, ochmistrz p towarzysz¬ 
ka i t. d. w licz. mn. orszak, świ¬ 
ta, szczególnićj rządzców pTowin- 
cyiprzenoś, mortis comes gloria. 

Comess- patrz comiss- 
Cometes, ae, m. kometA. 
Górnice, przysł. komicznie. 
Comicus, a, um, ściągający się do 
koinedyi, komiczny; rzeczow. poeta 
komiczny, komik. 

Cominium, ii, n. miasto Hirpi- 
uów. 

Oominuj albo oomminus, przysł. 
wręcz, z blizka, stare, pugnare, 
res gereTe, c. ire iu apros; c. cer- 
T08 obtruncare ferro; aspicere ali¬ 
tem c.; — przenoś. arva cominus 
inseąui. 

Comia, e, uprzejmy, uczynny, ludz¬ 
ki, grzeczny. 

Comi«*abundu», a, nm, biesia¬ 
dujący. 

Comiu&tio, 6ni«, i. biesiada, ucz¬ 
ta nadto hojna. 

Comissiitor, 6ri«, m. oddający się 
rozpustnym biesiadom. 

Comłjjor. 1 bankietować roz¬ 
pustnic. 

Comit&s, &tt«, i. uprzejmość, ła¬ 
godność, ludzkość, grzeczność. 

Comlt&tus, us, m. towarzystwo, 
świta, orszak; 2) transport, kara¬ 
wana. 

Comlter, przysł. uprzejmie, grzecz¬ 
nie, łagodnie. 

Comiti&llB, e, należący do sejmu 
zwanego comitia, mensis, dies 
(w którym comitia odbywać się 
mogły). 

Comlti&tus, us, m. zgromadzenie 
ludu na sejm. 

Comitium, ii n. plac w Ezymie 
przy rynku, gdzie się sejm odby¬ 
wał. Spartańskie także Ephoreum 
nazywano Comitium: ut si priva- 
tus in coroitio esset Spartae. A) co¬ 
mitia, orum, n. zgromadzenia lu¬ 
du rzymskiego w celu stanowie¬ 
nia lub znoszenia praw, wyboru 
urzędników i t. p. Sejmy tc by¬ 
ły trojakie: centuriata, curiata, tri- 
buta, podług tego jak lud po¬ 
dzielony na części zwane centu- 
riae, tribus i curiae, głosował; co¬ 
mitia consularia, censorum, quae- 
storia nazwane od tego, jak zaj¬ 
mowano się na nich wyborem tych 
albo owych urzędników; c. face- 
re, gerere, habere, odbywać. 

Oumito, 1. = comitor, towarzy¬ 
szyć komu, iść z kim, jechać, co- 
mitant vestigia nostra; stąd co- 
mit&tus odprowadzony, przepro¬ 
wadzony w towarzystwie, bene, 
parum com. pueris c.; puero ut 
uno esset comitatior. 

Comitor, 1. towarzyszyć komu, itćr, 
quae com. Titae; magna comitante 
c&tcrra; comitante toto exercitu; 
comitantibus omnibus bonis; poet. 
supremum honorem (o pogrzebie). 

Comm&culo, 1. splamić. 
Oommagene, es, i. kraina w Sy- 
ryi; stąd Commagenus, a, um, 
z Kornm&geny, rzecz. Kommageń- 
czyk. 

CommóatuB, us, m. chodzenie ra¬ 
zem , pozwolenie oddalenia się do- 
czasowcgo, mianowicie w wojsku, 
urlop, commeatum petere, sumere, 
alicui dare; in commeatu esse; 
ad diem commeatus renire; 2) 
przewóz (transport) prowadzenie 
żywności, duobus commeatibus 
transportare ezercitum; secundum 
commeatum mittit ad Caesarom; 
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3) żywność, c. importare in co- 
loniam*, subveherc. 

Commeditor, ari, rozmyślać. 
Commemini, przypominać sobie, 
alkjuid albo aliqucm. 

Commemorabilis, e, pamiętny, pa¬ 
mięci godny, znakomity. 

Commemoratio, ónis, i. przypo¬ 
mnienie, aominis; fuit in assidna 
commemoratione fiagiti orurn. 

Commemoro, 1. przypominać, przy¬ 
wodzić sobie na pamięć, gratiam; 
2) wspominać, czynić wzmiankę, 
opowiadać, aliquid pluribus ver- 
bis; causas, beneficia, calamitatem; 
także: z 4 przyp. i tryb. bczok.; 
albo de aliquo, de aliqua re al¬ 
bo rem in atiquo, mówić o kim 
z pochwalą. 

Commendabilia, c, chwalebny, go¬ 
dzien pochwały. jący, literae. 

Commendaticiu*, a, urn, zaleca- 
Commendatio, ćnia, i. zalecenie, 

2) zaleta, wdzięk, przyjemność, 
piękność, oris atqne orationis; c. 
formae, ingenii; c. p&tris (zasłu¬ 
gi ojca). 

Commendatrli, loia, z. zaleciciel- 
ka, która co zaleca; lei. 

CommendatuB, a, um, zalecony, 
chwalony. 

Commendo, 1. poruczyć, zlecić 
komu, powierzyć, aliqucm, albo 
aliquid, alicui albo alicui rei, a- 
liquid prudentiae, fidei, auctori- 
tati; 2) zrdccać, zachwalać, ali- 
quem de meliore nota, quac non 
minime commendantur; habere a- 
liąucm sibi commendatum. 

Commentariólum, ii, n. krótkie 
podanie, małe pismo. 

Comment&rius, ii, m. i -ium, ii, 
n. pamiętnik, zbiór krótki, wy¬ 
kład, objaśnienie. 

Commentatio, ónia, z. rozmyśla¬ 
nie, morfie; rozprawa, c. Ari- 
stotelis de natura animalium. 

CommentlduB, a, om, wymyślo¬ 
ny, wynaleziony, fałszywy. 

Commentor, 1. rozmyślać, rozwa¬ 
żać, rem, albo de re; commenta- 
tus także używa się w znacz. bier. 
2) napisać, wypracować, rozpra¬ 
wiać, objaśnić; com. de discipli- 
na miiitari; carmina commentando 
ceteris nota facere. 

Commentor, ória, m. wynalazca, 
sprawca. 

Commentum, i, n. zmyślenie, wy¬ 
nalezieni o, zamiar. 

Commeo, 1. przejeżdżać się, prze¬ 
chodzić z jednego miejsca na dru¬ 
gie, sidera ab ortu ad occasum, 
commcantia; quo omnos mercato- 
res undique cum mercibus com- 
meant; — przenoś, cnjus in hor- 
tos libidines omnium commcarunt. 

Commercium, ii, n. handel; pra¬ 
wo prowadzenia handlu, salis; 2) 
obcowanie, stosunki, plebis (z lu¬ 
dem); cum Musis; rozmowa, ser- 
monis; znoszenie się listowne, e- 
pistolarum; linguae, apólność ję¬ 
zyka, który dw^a narody rozumie¬ 
ją; belli, układy podczas wojny 
względem pokoju albo wykupienia 
jeńców i t. p, 

Commercor, 1. skupować. 
Commereo, merui, meritum 2. za¬ 

sługiwać. 
CommStior, mensus, 4. miarzye, 

wymierzać; — przenoś, stosować, 
porównywać, cum aliqua re. 

Commigro, 1. przeprowadzić się, 
przenieść się. 

Co mmlii t ium, ii, n. wspólna służ¬ 
ba wojskowa; współuczestnictwo, 
studiorum. 

Co mmiii to, ónia, m. towarzysz 
w służbie wojennćj, spółuczeń. 

Commin&tio, onis, i. groźba. 
Commingo, minii, 3. zlać mo¬ 
czem. 

Comm^nlBoor, mentus, 3. wymyślić. 
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zmyślić, wynaleźć, litoras noras, 
deos; yectigal, dolum; commenius 
w znacz, bier. wymyślony. 

Oomminor, 1. zagrażać, impetum, 
pognam, alicui necem. 

Commlnuo, minui, młntltum, 3. 
zmniejszać, rozdrapać, Tozkruszyć, 
rozbić, podrazgotać, argenti pon- 
dus; statu&m, vasa, alicui caput; 
2) — przenoś, osłabić, wycień¬ 
czyć, zwątlić, aliąucm; opcs ali- 
cujus; re f&miliari comminutum 
esse (podupaść); rires ingenii; ani- 
mum; zmiękczać, rozczulać, ali- 
quem lacrimis. 

Coanmlsooo, miscul, mixtain albo 
mistum 2) zmlęsz&ć, pomięszać, 
aliąuid cum aliąua re; multa in 
unum; fumus ln auras commijctus 
(z powietrzem się zmięszał). 

Commiseratio, 6 nic, ź. mowa 
wzbudzająca litość, commiseratio- 
ucm brevem * ese oportet 

Commiseror, 1 ubolewać, litować 
się nad kim, żałośnie, co przed¬ 
stawiać, fortunam Graedae; ali- 
quem. 

Commlwio, ćmio* &. spuszczenie 
szermierzy do walki, & stąd po¬ 
czątek walki. 

ComjŁlwuia, i, tu rzecz powierzo¬ 
na, tajemnica, ccnmiissum ieges; 
I) wykroczenie, wina, ploro tul- 
pe commissmn. 

CommUsnra, ae, f. spojenie. 
Comittor misi, znissum, 3. zesłać 
do kupy. połączyć, posyłać na 
spotkanie; a) do walki, aliąuem 
cum s1iquof nUąuos, manum Teu- 
crls (zetrzeć się, spotkać się), c. 
proelium, rozpocząć potyczką sto¬ 
czyć walkę; w ogóle: zaczynać, hel¬ 
ium; Indos, spectaculum, obsidio- 
uem, sennonem; judicdom (złożyć); 
także samo conunittere, stoczyć 
twę; h) złączyć, malos (belki); 
deztram deztrae; moenia, marla, 

silyas, urbemcontinenti; committi 
złączyć się, G&ucaso; commissi 
inter se munimenta; commissa 
moenia; nondum cominirsum opus: 
pistris delpbinum caudas utero 
commissa lupóruin, potwór mor¬ 
ski, mający ogony delfinów zro* 
sle z brzuchem wilczym, Yiig* 
Aen. III. 428; 2) zdać co komu, na 
kogo powierzyć, poręczyć, se in 
fidcm albo fidei alicujas. rem In 
aciem, in fldem; in casum and- 
pltis eventus; quum senalos el 
commiserit, ut rideret-; herediias 
Yeneri commissa, narazić, wysta¬ 
wić , rempublieam in discrimen; 
b) popełnić, wykroczyć, contra le¬ 
gom, adrersus testamentom; flagi- 
tium, furtum; dopuścić, pozwolić, 
non commitam ut, cur, quare; c) 
ściągnąć, c. poenam albo mule- 
tam; d) devotio commissa, speł¬ 
nione życzenie. 

Commftde, przyil. dobrze, stoso¬ 
wnie, należycie, zręcznie; w odnio- 
sicniu do czasu: właśnie w sam 
czas, w przyzwoitym czasie. 

Oommoditaa, atia, i. stosowność, 
dogodność, zręczność, sposobność, 
uprzejmość; 2) pożytek, korzyść. 

Commodo, 1. urządzić, zastosować, 
robić dogodność, usłużyć, przy¬ 
służyć się, aliąuid alicui, albo a- 
licui rei; aiicni aliąua re, alboic 
niiqua re, albo de aliąua re; 2) 
pożyczyć, dać do użyci a, aedc*, 
worura. 

Couunoduza, i, dogodność; 2) po¬ 
żytek, korzyść; w licz. mn. do- 
chody, tribnnatus, militiae; 3) po¬ 
życzka, commodis amicorum ^jo¬ 
rów. commodo). 

CouunoduB, a, om. stosowny, 
przydatny, należyty, wygodny, 
właściwy, cyathi; T&letudo (do¬ 
bre); anni tempus; ad commodum 
est (jeżeli się podoba); commodis- 
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simnm essc statnit, z nast. 4 prz. 
i tr. bezok. uważał to za najsto¬ 
sowniejsze; dum commodum crit, 
skoro będzie czas po temu; 2) o 
osobach: grzeczny, ludzki, u- 
przcjmy. 

Commolior, 4. przedsiębrać, knuć, 
dolum 

Commonefacio, feoi* factum, 3. 
riapominać, przypominać, zwracać 
na co uwagę, aliąuem; aliątiem 
beneficii; cum commonefadunt* 
ut-. 

Commoneo, monui, monitom, 2. 
przypominać, ostrzegać, eiempla 
mc commonent; miseriarum; de pe- 
riculo*, także zc spój. ut, ne. 

Commonstro* 1. dokładnie poka¬ 

zać. 
Commoratio, ónis* *• bawienie, 
przebywanie gdzie, mieszkanie, 
alicuju9; w wymowie: dłuższe za¬ 
trzymanie się mówcy nad ważnym 
jakim przedmiotem. 

Commorior, mortuus, 3. razem 
z kim umierać* cum aliąuo, albo 
alicui. 

Commoror, 1. zatrzymywać się, 
bawić gdzie, apud aliąuem: Ko- 
mac; w mowie: in ea sententia; 
pluribus yerbis in eo. 

Commótio, 6ula, i. wzruszenie; 
ani mi, namiętność. 

Commotiunoula. ae, i. lekkie 
wzruszenie. 

CommOtua f a, um, poruszony, 
wzruszony. 

Oommotreo, mówi, mótum* 2. po¬ 
ruszać, membra, alas, sacra (ob¬ 
nosić); numum (puszczać w obieg); 
arma Cretae (postawie pod bronią); 
ae (ruszyć się); oddalić, usunąć, 
cclumnas, eaxa, castra ez loco 
(poruszyć), se ex loco; hostes (spę¬ 
dzić, do odwrotu przymusić; podo¬ 
bnież: przenoś, comua disputatio- 
nis; cer tu m, columbam, spłoszyć, 

wystraszyć;—przenoś, nora quae- 
dam, nowych dowodów w rozu¬ 
mowaniu użyć; memoriam aliću- 
jus rei, odnowić; perleviter com- 
moreri, być nieco cierpiącym, 
niedomagać; mente, capitc, cier- 
pićć na co; pobudzać, niepokoić, 
przerazić, zatrwożyć, aliąuem, a- 
nimum cujuspiam aut oculos; His- 
panias ad bellum; commotus ali- 
qua re; także: ex aliąna to com- 
movcri; wzbudzić jakie uczucie, 
alicui bilem, lacrimas, dolorem, 
iniscricordiam, Ihvidiam, odium, 
studia multorum; poczynać, bel¬ 
lum. 

Commuiuc&tio, ónis, i. udziele¬ 
nie, udział; sermonis, rozmowa. 

Commumoo, 1. podzielić co z kim, 
udzielić czego, pizy pościć do u- 
czestnictwa; aliquid cum aliąuo; 
consilium cum aliąuo, objawić 
swój zamiar, consilia cum aliąuo, 
umówić się; tantsw (pcctinias) ex 
sui8 bonis cumdotibus, połączyć; 
gloriam facti cum laudc aWcujus: 
połączyć; b) podzielać co z kim, 
brać w czćm udział, inimicitias 
cum aliąuo, provinciam, praemium'; 
2) nieprzęch, naradzać się z kim, 
cum aliąuo de aliąua re; inter 
se dc socictate. 

Communio, 4. zewsząd obwarować, 
uzbroić; — przenoś, wzmocnić, au- 
ctoritatem. 

Communio* ónis, ź. uczestnictwo, 
wspólność, związek, sanguinis, po¬ 
krewieństwo. 

Communls, e, wspólny, pater, li- 
beri, affinis, inimici; classis (po¬ 
łączona); aerarium, utilitas, Tł- 
tium, odium i t. p.; reliąua com- 
munia; illa omnia communia im- 
peratoribus cum militibus; stąd 
a) powszechny, jus geutium; loca 
miejsce publiczne; loci, miejsca 
pospolite w wymowie, źródła do- 
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wodów; consensus, pericnlum; b) 
pospolity, zwyczajny, wszędzie u- 
źywany, mimi, salutatio, sepultu- 
ra, mens, vita. Stąd rzecz, commu- 
ne, j». gromada, gmina, społecz¬ 
ność, Siciliae; geutis Peiasgae, in 
eommune conferre, na użytek po¬ 
wszechny, dla dobra publicznego; 
2) przystępny, ludzki, nimis circa 
omnes oommunis; c. omnibus, par 
principibus. 

ComnifliiltM, fttia. i. społeczność, 
wspólność, związek, est&licuicum 
a!iquo; Titae; 2) obywatelska 
sprawiedliwość, oddawanie spra- 
wiedliwrści każdemu, communitas 
cirilis. 

Comtnuniter, przyth wspólnie, c. 
cum iis diem dełegerunt ad-; stąd 
w powszechności, bez wyjątku. 

Conunurmuror, 1. mruczćć, szem¬ 
rać. 

Gommuttbilis, o, zmienny. 
Gommutita, przytl^ inaczój, w spo¬ 
sób odmienny. 

Commutatlo, Auli, i. zmiana, 
przemiana, właśc. i przenoś, aestu- 
uu, wzdymanie się i opadanie 
morza. 

Ooanrto, 1. odmienić, właśc. i 
przenoś.; aa str. bier. zmienić się, 
commutari animo; 2) zamienić, 
studium belti gerendl agricultura. 

Como, compń, comptum, 3. ze¬ 
brać, powiązać, ułożyć porządnie, 
mianowicie co do włosów, capil- 
los, uczesać. 

Comoedia, ae, i. komedya, retus 
medis, nora; agere, facere, grać. 

Comoudus, i, m. aktor komedyi. 
Comotus, &, um, włosem obrosły, 

kosmaty. 

Compaoiaoor, pactus, 3. umawiać 
się, układać się z kim; stąd rze¬ 
czona compactom, i, w. umowa, 
ugoda; compacto, podług umowy. 

Compact! o, ónls, x. zbicie, spo¬ 
jenie (od compingo). 

Compaotum, i, n. patrz compa- 
ciscor. 

Compactu*, a, um, patrz com¬ 
pingo. 

Compiges, is, i. spojenie, połą¬ 
czenie, lapidum; zapora, compagi- 
bus arctis claudentur portae; — 
przenoś, więzy, corporis. 

Compago, mis, ż. " compages. 
Compar, palia, równy, odpowie¬ 
dni; rzeczow. towarzysz. 

Comparabilis, e, dający się poró¬ 
wnać, mogący iść w równi. 

Comparate, przysl. w porównaniu. 
1. Comp&ratio, ónls, i. (od com- 
paro 1) przysposobienie, przygo¬ 
towanie , a stąd nabywanie, nabie¬ 
ranie, zakupywanie, fru mentorom 

2. Cozap&ratio, ónls, i. (od com- 
paro 2) porównanie, orationis suae 
cum scriptis alienis; 2) ugoda, 
układ. 

ComparatSvuet a, um, mogący iść 
w porównanie, porównawczy. 

Compareot parni, 2. pokazać się, 
zjawić się, stawić się osobiście. 

1. Gomparo, 1. (od parare) przy¬ 
gotować , przysposobić, conTirium, 
incoudium, insidias alicui; Iter, 
przygotować się do podróży; oopias, 
ezercitum, classem; tribunos (zje¬ 
dnać sobie); se comparare ad ali- 
quid; comparań in Boeotiam (spo¬ 
sobić się do podróży do B,); com- 
paratus ad aliquid; tempore ad 
comparandum dato; poet. urere 
comparat; sic fuimus comparati 
ut-, bylibyśmy w tćjn położeniu; 
legibus comparatum est, postano¬ 
wiono; 2) dostać, nabyć, kupo¬ 
wać, zarobić, właśc. i przenoś, 
aut toritaiem, laudes; rcddcre com- 
parata przeczy kupione na licy- 
tacyi). 

2. Comparo (od par) 1, stawiać 
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w parze, obok siebie, non possu- 
mm roreri, nc małe compar&ti si- 
tis (o cenzorach źle dobranych 
z odmieni]ćm usposobieniem); sta¬ 
wiać naprzeciw, compararit hunc 
hoplomacho; aliqaem cum aliquo; 
ad supremum certamcn comparati 
duces.—Przenoś, porównywać, a- 
liauem albo aliąuid cum aliquo, 
albo cum aliqna re; aliqnem al¬ 
bo &liquid alicui, albo alicui Tei; 
res Inter se; nallins consilium non 
modo antelatum, sed nc compa- 
ratum quidem est (nie wytrzymał 
nawet porównania); ze zdaniem 
względnćm: w porównaniu do¬ 
wieść, okazać, deinde comparat, 
ąnanto-, compara, cui fiat; 2) 
comp. inter se, umawiać się, u- 
kładać się, proyincias; o urzędni¬ 
kach umawiających się między so¬ 
bą, który z nich ma dostać jaką 
prowincyą). 

Comp&soo, p&vi, pastum, 3. pa¬ 
sać razem. 

Compasouu*., a, um, na wspólne 
pastwisko przeznaczony. 

Compell&tio, ónia, x. odezwa, 
przemówienie* strofowanie, na¬ 
gana. 

CompeUo, 1. przemawiać doltógo, 
aliquem blande; wołać po imie¬ 
niu, nornice albo nominatim; na¬ 
cierać, voce, verbis, dictis it. p.; 
powstawać, łajać, gromić, lżyć, 
aliquem, neque adsperit (filium), 
quin cum fratricidam, impiumque 
detestans compcllaret: gladiatores 
Samnitium nomine; aliquem pro 
cunctatore segnem; także: crimine 
compcllari (dla zarzutu zbrodni 
być pociągnionym do odpowie¬ 
dzialności); stąd: oskarżać, judi- 
cem, edicto, lege. 

Oompeilo, piłli, pulsum, 3. zga¬ 
niać, spędzać w jedno, pecus. ho- 
mines, hostes intra muros; ad ca¬ 

str* ; nares hostium in portom; — 
przenoś, bellnm Meduiliam; Po- 
metiam; szczegół, zmusić, przy¬ 
wieść do czego, pobudzić, ad hel¬ 
ium; ad arma; in hunc sensum; 
zachęcić, ad virtutem: co, ut 
z tryb. łącz.; także: compulit imi- 
tari; compulsus angustiis rei fm- 
mentariae, terrore i t. p. 

Oompendi&rius, a, um, skrócony, 
via ąuasi c. 

Compendium, ii, n. skrócenie, 
viac, krótsza, bliższa droga; ver- 
ba couferre ad compendium; stąd 
oszczędność, facere rem compen- 
dii, oszczędzić; 2) korzyść, poży¬ 
tek, capti compeudio, privatumc. 

Compendo, 3. zważyć. 
Compensatio, ónia, ż. obustron¬ 
ne rozważenie, równanie jednego 
z drugicm, incommoda vitac com- 
pensatione comm odorom lenire; 
zamiana, mercium. 

Compenao, 1. wrównćj wadze od¬ 
ważyć; — przenoś, zrównać, lae- 
titiam cum dolore; 2) wynagro¬ 
dzić. zastąpić co czórn, ritia diii- 
gentia- 

Comperendin&tue, us, nt. odwło¬ 
ka prawna, odłożenie sprawy na 
pojutrze, albo na dłuższy czas. 

Comperendino, 1. odroczyć spra¬ 
wę na pojutrze, albo czas dalszy. 

Comperio, peri, pertum, 4. do¬ 
wiedzieć się, powziąć wiadomość, 
aliquid, albo z nast. 4 przyp. i 
tryb. bczok.: de atiqua re, ab a- 
liquo i per aliąucm z 4 przyp. i 
tryb. bezok.; aliąuid ex literis; si 
compcrtum est (jeżeli to jest pe¬ 
wne); compcrtum mihi est, albo 
compcrtum babeo (mam pewną 
wiadomość, wiem z pewnością): 
auditionem habere pro recomper- 
ta (uważać wiadomość za pewną, 
niewątpliwą); comperto, z pewno¬ 
ścią, podług pewnych wiadomo- 
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ści); compcrtus z przyp. 2 pro- 
bri, sacrilegii, przekonany, które¬ 
mu czego dowiedziono; b)poznać, 
znaleźć, ąualcm Eomam eompe- 
rissct. 

Compes, pedis, %. kajdany (na ro¬ 
gi), pęta; — przenoś. aivaii com- 
pede yinctus, skuty Jodem. 

Compesco, pescui, 3. hamować, 
dolores; gasić, sitim; przytłumiać,' 
ignes; obcinać, ramos. 

Competitor, óris, m. spółzawo- 
dnik. 

Competitrix, leia, g. spółzawo- 
dniczka. 

Compoto, petivi, petii, petitum. 
3. wspólnie się o co ubiegać, sta¬ 
rać się; 2) schodzić się, zbiegać 
się gdzie, in unurn competunt;— 
przenoś, być zdatnym, sposobnym 
do czego, ad anna capienda. 

Compilatio, ónis, ć. rabunek, kra¬ 
dzież literacka, zbierauie z róż¬ 
nych książek. 

Compilo* 1. rabować właśc. i prze¬ 
noś. oppidum, sapientiam, scrinia. 

Compingo, p6gi, pactum, 3. zbi¬ 
jać, aliquid; compactus, zbity, 
ściśle połączony; mocny, krępy, 
zwięzły, łrabes, corpus; 2) wsa¬ 
dzić, wtrącić, in pistrinum; in 
carccrem; ukryć (dla bezpieczeń¬ 
stwa) parentes. 

Oompitalift M e, należący do dróg 
rozstajnych, lares; tzeczow. com- 
pitalia, ium, albo iorum, n. uro¬ 
czystość na cześć bożków lares; 
compitalicius, a, mn, tyczący się 
uroczystości compitalia zwanćj, 
łudi. 

Ccmpitum, i, m. zbieg wielu dróg, 
rozstajne drogi, compita frequentia, 
drogi rozst. napełnione ludem; 
poet. lud na tych drogach. 

Complano, 1. równać z ziemią, 
znieść, domum, opera, joga mon- 
ium. 

Complector, plexns, 3. obejmo¬ 
wać, otaczać; pochwycić, dex- 
tram (ściskać); w walce: inter se 
coinp)cxi (poszedłszy w zapasy); 
quoad stans complecti rposset et 
contehdcre; w ogóle: ogarnąć, o- 
pasać, zawierać, milia passnnm; 
^patium (około odznaczyć); aratro 
(oborać); nadto w znacz. hior. być 
otoczonym, objętym; — przenoś. 
a) °bjąć, pojąć, zrozumieć, c. oo- 
gitatione, mente, animo, memoria 
aliquid; b) o śnie: opanować, 
somnns artior complexus est; cj 
opisać, wykładać, verbis, oratio- 
ne, literis complecti, lub samo 
complecti aliquid; także: krótko 
zebrać, powtórzyć; d) kochać, być 
życzliwym, uprzejmym, dobro¬ 
czynnym, aliquem caritate, bene- 
liclis i t. p.; ej otrzymać, dostać, 
facultatem. 

Complementum, i, n. uzupeł¬ 
nienie. 

Compleo, pitvt, plótum, 2. napeł¬ 
niać, wypełniać, amphoras plumbo, 
statuas pccunia, fossas sarmentis; 
ponarzucać, naves serpentibus, za¬ 
pełnić, quum 130 elephantorum 
numerus omna itinera complerat; 
iter odoribus; obsadzić ludźmi, 
zaludnić, montem hominibus; lo- 
ca agminibus; multitudine, navi- 
gia militibus, naves colonis i t. p.; 
dopełnić co do liczby, uzupełnić, 
dccem milia armatorum; legiones; 
— przenoś, a) napełnić, aures; 
locum clamore, rocibus, luctu, 
geraitu, terrore; cuncta parore; 
aliquem spe, gaudio; bi zupełnie 
opatrzyć, uzbroić, eicrcitum omui 
copia, nayigia (przeładować); c) 
skończyć, annus unus completus 
est; septem et triginta annos; non 
completo biennio; his rebus com- 
pletis; sortem rerum humanarum; 
coraplent ea bcatissimnm yitam, 
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complent ea summam promissi 
(spełnić, uzupełnić); stąd complc- 
tus, doskonały. 

Compleiio, Ónis, ż. a) objęcie, ze¬ 
branie, atomorum (połączenie); 
verborum (połączenie wyrazów); 
yerborum c. albo samo compł. 
(okres); b) bonomm, spis, treść; 
c) wniosek; d) dilcmma; e) po¬ 
stać krasomówska: powtarzanie 
kilkakrotne tego samego wyrazu. 

Complexua, us, m. objęcio, ob¬ 
wód, mundus omnia comploxu 
ano coercet; uściśnienie, uścisk, 
remorere aiiąuem a complexu; 
ayellerc de matris complexu; poet. 
complexibus ambire, ~ complecti; 
także w walce: renire in compie- 
xum alicujus, ścierać się z kim. 

Complieo, 1. składać, epistołam; 
— przenoś, notio complicata, cie¬ 
mne, zawiłe wyobrażenie. 

Comploratlo, Óni*, i complora- 
tus, us, m. opłakiwanie, mulie- 
rum, sui patriaeąue. 

Complóro, 1. opłakiwać. 
CompWrea, a, albo ia, wiele, wie¬ 
lu, bardzo wiele. 

Compóno, posili, positum, 3. 
(comp08tu&=icompositus), a) skła¬ 
dać pospołu, zestawiać, postawić 
jedno obok drugiego, zbliżyć do 
siebie, spoić, zjednoczyć, manus 
maili bu s atque oribus ora; indo- 
cile genus hominum (pojednać); 
układać co warstwami, porządkiem; 
założyć, budować, lignum aridum, 
aggere tumu los; tcmpla, urbem; 
układać co na piśmie, napisać, 
yerba; carmen, poemata ettragoe- 
dias, librom, perpetuum edictum; 
— przenoś, przygotować, zrobić, 
do skutku przyprowadzić, usfen- 
tecznić, insidias, foedus, pacem; 
postanowić, uchwalić, oznaczyć, 
wyznaczyć, dolum, leges, diem 
rei gerendae; ei composito, albo 

samo composito, podług umowy; 
zmyślić,wymyślić, crimen, fabu- 
lam; b) uporządkować, ustawić, 
podzielić, composito agmine (w ści¬ 
słym szyku); compositi in turmas; 
exercitum componere in hiberna- 
culis; stąd: sztucznie układać, 
porządkować, crines albo capillum; 
togam; feros rultus (dzikićj twa¬ 
rzy nadać postać uprzejmą); se c. 
(zdobić się); — przenoś, urządzać, 
porządkować, causam, res, rem- 
publfcam; spory załatwiać, roz¬ 
strzygać, pogodzić, uspokoić, con- 
troyersias, lites, contentiones, tur- 
bata, belłum; amicos ayersos; com- 
poni, podejmować się, pogodzić się, 
poet. fluctus albo marę, uspokoić; 
c) stawić naprzeciw, do walki, 
Acscrninum cum Placidiano; — 
przenoś, pugnantia secum adver- 
sis frontibus; stąd porównywać, 
dignitati alicujus suam; causam 
adyersarii cum causa uostra; dj o 
spoczynku, śnie, pogrzebie: po¬ 
łożyć, złożyć, membra defessa, 
se thalamis; somno vinoque com- 
positus (śpiący i pijany); omnes 
composui (pochowałem, pogrzeba¬ 
łem); compostus placida pace quie- 
scit (pogrzebany); aliquem tumu- 
lo c. albo samo componere; — 
przenoś, skończyć, diem yesper 
componit; soles cantando. 

Comporto, 1. znosić, zwozić, fru- 
mentum ex agris in loca tuta, ces- 
pites i t. p. 

Compos, pótis, władnący, mają¬ 
cy w swój mocy, mentis (przy 
zdrowym umyśle); vix albo non 
satis mentis snae c. (prawie beż 
zmysłów); corpore atque animo 
vix compos; b) uczestnik, który 
jest w posiadaniu czego, praeda 
ingenti compos excrcitus; aUquem 
compotem patriae suae facere (po¬ 
zwolić na powrócenie do ojczy- 



164 Compróbo Compoflite 

zny); scientiae et consilii (zdatny, 
uzdatniony); yoti (którego życzenie 
jest spełnione). 

Composite, przysł. porządnie, skła¬ 
dnie, sztucznie. 

Compoaitlo, dnia, ż. składanie, 
łączenie różnych rzeczy, unguen- 
tomm, membronim; ułożenie, u- 
kład na piśmie, juris pontificalis; 
porządny układ okresów, verbo- 
rum c., albo samo c.; postanowie¬ 
nie , urządzenie, magistratu um; 
zgoda, rozstrzygniecie sporu po¬ 
jednawczym sposobem; postawie¬ 
nie do walki szermierzÓw. 

Compoaitor, órls, m. autor, ope¬ 
rom; ten który co układa, dzieli 
porządnie, anni. 

Compositua, a, um, złożony, wy¬ 
myślony, zmyślony; 2) ułożony, 
sztuczny, porządny, pugna, literae, 
orator; 3) usposobiony, zdatny do 
czego, nemo compositior ad-; no¬ 
men compositum terrori (imię 
straszne). 

Compot&tio, dnia, i. wspólna pi¬ 
jatyka. 

Compótor, oris, m. współpijący. 
Gompranaor, dria, tn. współbie- 
siadujący. 

Compreo&tio, dnia, i. prośba, wzy¬ 
wanie o pomoc. 

Comprecor, 1. uroczyście wzywać, 
prosić, błagać, deos, fidem coe- 
lestem. 

Compr ehendo f prehendi, prehen- 
siim, 3. zagarnąć, ogarnąć, a stąd: 
uściskać, utrumquo; — przenoś, 
amicitia, żyć w przyjaźni; huma- 
nitate, zaszczycać ludzkością, c. 
animo albo mente aliąnid, albo 
samo compr. pojąć, poznać; me- 
moria, objąć pamięcią; scientia, 
nauczyć się, dostrzedz; aliąuid 
rerbis, dictis, opisywać, opowia¬ 
dać, aliąuid numero, policzyć; 
2) nchwycić, porwać, aliąuid ma- 

nibus; lanceam laeva; funos; 
schwytać, złapać, aliąuem, eąuos; 
naves, signa; złapać na gorącym 
uczynku, in furto, latrocinio, no¬ 
sa; o ognin i przedmiotach pal¬ 
nych: ignis comprehcndit robora, 
ogarnia; casae ignem comprehen- 
derunt, zapaliły się; o chorobach: 
comprehensua morbo toto corpore, 
złożony chorobą. 

Comprehenaibllia, e, dający się 
pojąć, łatwy do pojęcia- * 

Compr ehenalo, dnia, L objęcie, 
ogarniecie; — przenoś, połączenie, 
conseoucntium rerum cum primis; 
c. verborum i samo compreheniio, 
okres, zdanie; 2) schwytanie, przy¬ 
trzymanie, sontium; — przenoś, 
pojmowanie, pojęcie, poznanie, 
rerum, 

Comprease, przytl. zwięźle, krótko. 
Compreaaio, dnia, i. krótkie przed¬ 

stawień ie. 
CompresauB, as, m. ścieśnienie, skró¬ 

cenie. 
Comprimo, pressi, pressum, 3. 

ściskać, ścieśniać, digitos, ora; 
przysłowie: compressis manibus 
sedere, siedzićć założywszy ręce, 
próżnować; compressi ordines, Uci¬ 
śnione szeregi; yersus ordinibiu* c. 
ściśle pisać; 2) wstrzymywać, ta¬ 
mować, gressum, hostes; framen- 
tum albo annouam, zatrzymywać 
na czas droższy; — przenoś, a) ha¬ 
mować, wstrzymywać, powściągać, 
przytłumiać, uśmierzać, lacrimas, 
ezsultantem laetitiam, furores, so- 
ditionem, tumultom, conscientiam 
(zagłuszyć, przytłumić głos); b) po¬ 
kryć milczeniem, zamilczeć, zataić, 
famam alicujus rei; delicta. 

Comprobatio, dnia, i. pochwale¬ 
nie, potwierdzenie. 

Compr ob&tor, dria, m. pochwala¬ 
jący, potwierdzający. 

Compróbo, 1. pochwalić,potwier 
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dzić, przystać na co, aliąuld albo ■ 
z 4 przyp. i tryb. bczok. 2) do¬ 
wodzić, udowodnić, aliquid, ali- 
qua re. 

Comprómłtto, misi, misaum, 3. 
wzajemnie przyrzekać, obiecywać 
co komu; zdać się na wyrok sę¬ 
dziego polubownego; stąd com- 
promissum, i, n. wzajemna obie¬ 
tnica, przyrzeczenie. 

Compaa, ae, i. miasto Hlrpinów; 
stąd Compsanus, a, urn, Kom- 
ps&ński; rzeczow. Kompsańczyk. 

Comptua, a, um, upiększony, o- 
zdobny. 

Compungo, pnnzi, punctum, 3. 
kłóć, cechować, kropkami ozna¬ 
czać; trapić. 

Computo, 1. obliczać, rozważać. 
Comum, i, n. miasto w Gallii cyz- 
alpiiiskićj; stąd Comensis, e, Ko¬ 
meński, rzćczota. Comenscs, ium, 
m. Komeńczycy. 

Con&men, Snis, n. usiłowanie. 
Conatum, i, a patrz conor. 
Conatus, *». usilność, przedsię¬ 

wzięcie, popęd, zapal, ad aliquid. 
Conoalefacio, feci, factum, 3. za¬ 
grzewać; na str. bicr. concalefio, 
fieri. 

Conoalesoo, caiui, 3. zagrzewać 
się, nabierać ognia. 

Concallesoo, callui, 3. twardnieć, 
drętwieć; 2) stawać się nieczułym; 
3) stawać się przebiegłym. 

Conoanus, i, w. lud w Kantabryi. 
Conoawo, 1. wydrążać, wyżlobiać, 
zaginać, zakrzywiać. 

ConoaTUB, a, um, wydrążony, 
skrzywiony, dęty; aqua (wzbu¬ 
rzona). 

Conoedo, cessi, cessum; 3. J) nie- 
przęch, skąd odejść, oddalić się, 
tot& Italia (ustąpić); alicui agro 
(odstąpić); ab superis oris, um¬ 
rzeć; — przenoś, a) dies coelo 
concesserat (przeminął, zeszedł); 

w ogóle: irae defim concesserc; 
uledz sile, przemocy, c. naturae, 
nmrzćć; ó) ustąpić w czem, być 
niższym, zostawić pierwszeństwo, 
alicui; alicui do rictoria; aetati: 
non albo Tir conc alicui aliqua 
re albo de aliqua ro; c) skłonić 
się do czyjej woli, żądania, wy¬ 
magania, alicni, postulationi ali- 
cujus; d) potakiwać komu, przy¬ 
stać na czyje zdanie, c. veris; 
przebaczać, pobłażać, alicui; tc- 
merc dieto; 2) dokąd się udać, 
oddalić się, ustąpić, ab eorum 
oculis aliquo; in locum, Argos 
habit&tum; retro; — przenoś. vi- 
ta concessit ad manes; in sonten- 
tiam alicujus, albo in aliquem, 
zgodzić się na czyje zdanie; in 
dcditionein, poddać się; in gon¬ 
tem nomenque imperantium, przejść, 
in paucomm potentium jus (zasto¬ 
sować się); II) przechod. odstąpić, 
pozwolić, ustąpić, udzielić, locum; 
praedam militibus; — przenoś, a) 
przyznać, pozwolić,dopuścić, ali¬ 
cui principatum; Tictoriam; pa- 
cem; impunitatem, libertatem, Ti- 
tara, gloriam i t. p. także z tryb. 
bczok- o. loqui; ze spój. ut: non 
concedam, ut-; na str. biern.: nun- 
quam concessa est moveri Came- 
rina (nie pozwolono się zmienić); 
b) zaniechać, odstąpić, zostawić, 
petitionem suam alicui; przeba¬ 
czyć, darować, odpuścić, alicui 
injurias; multa yirtuti alicujus; 
factum beneficiis; aliquem alicui, 
ułaskawić. 

Conoolóbro, 1. często odwiedzać, 
uczęszczać, convivia; 2) pilnie się 
czćm zajmować, studia; 3) uro¬ 
czyście obchodzić, dicm n&talom, 
spectacnlum, funus; 4) wszędzie 
rozgłaszać, obwieszczać, fama et 
literis cjus diei yictoriam; stąd: 
uwielbiać, wysławiać. 
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ConoentŁo, ónis, k. wspólne śpie¬ 
wanie lub granie. 

Conoentua, us, m. wspólne gra¬ 
nie albo śpiewanie, zgodność 
dźwięków, tubarum ac corauum. 
signorum;—przenoś. związek, zgo¬ 
dność, actiomim, doctrinarum. 

Conoeptio, ónis, i. objęcie, ogar- 
nienie; ułożenie, brzmienie (for¬ 
muł sądowych) judiciorum priya- 
torum; 2) conceptus i conceptio, 
poczęcie. 

Concerpo, cerpsi, cerptum, 3. roz¬ 
dzierać, rozszarpać, epistolam; — 
przenoś, szydzić; dotykać kogo 
uszczypliwie, yerbis. 

Concertatio, ónis, i. spór, sprze¬ 
czka. 

ConcertatóriuA, a, um, tyczący 
się sporu. 

Concerto, 1. spierać się, spór 
wieść, yerbo; cum aliąuo de ali- 
qua rc; walczyć, proelio. 

Cónoessio, ónis, i. przyznanie, 
zezwolenie, przychylenie się. 

Concessus, us, m. zezwolenie, 
przychylenie się, zwykio w 6 
przyp. 

Conoha, ae, i. muszla; zwłaszcza 
perłowa; ślimak purpurowy, żół- 
wik morski; róg albo trąba kształ¬ 
tu ślimaczego. 

Conohyli&tua, a, um, purpurowo 
zafarbowany. 

Conohylium, ii, n. każda muszla 
albo ślimak; 2) muszla purpuro¬ 
wa; 3) kolor purpurowy; 4) suknia 
purpurowa. 

Conoido, cidi, oisuin, 3. (od cae- 
do), ścinać, zabijać, zniszczyć, 
zwalić, porazić, aliquem albo a- 
liquid; — przenoś, obalić, osła¬ 
bić, znieść, auctoritatem senatus; 
testamentom; 2) przerzynać, prze¬ 
cinać, itinera concisa suntaestua- 
riis; — przenoś, concidere sen- 
tentus, rozdrabiać; caede, conci- 

de, użyj wszelkich możliwych 
środków, aby swego dokazać. 

Conoido, cidi, 3. (od cado), upa¬ 
dać, runąć, concidet turris, con- 
clave; c. in cursu, sub ponderc: 
c. in proelio, poledz; — przenoś, 
macie concidere, schudnąć; venti 
concidunt, uciszają się: upadać, 
tellus Ilia, fides (kredyt), auctori- 
tas, artes; in causa, przegrać 
sprawę; c. animo alboanimis, al¬ 
bo samo concidere, tracić serce, 
upadać na duchu. 

Conoieo, clwi, oitum, 2. iconcio, 
olvi, cltum, 4, przyciągać, przy¬ 
wabiać, zwoływać, homines mi- 
racuło noraerei; multitudinem ad 
se; aliąuos ad anna; poruszać 
gwałtownie s concita tela, szybko 
miotane; c. flumina, bystre; na- 
ves, sara; equum calcaribus (spi¬ 
nać); wzbudzać, podniecać, po- 
dnszczać, iram, tur bas, risum, mi- 
sericordiam, simultates, belłum. 

Conoili&bulum, i, miejsce zebra¬ 
nia, targ, rynek. 

Couoiliatio, onis, i. zjednoczenie, 
połączenie, hominum; —przenoś, 
ujęcie, zaskarbianie, zjeduanieso¬ 
bie życzliwości, dobrćj woli, 
gratiae. 

Conoili&tor, dris, m. pojednawca, 
pośrednik; ten który czego do¬ 
starcza, c. camis suillae, rzeźni k. 

Conciliatriculft, ae, pośredniczka 
Conciliatrix, iois, z. pośredniczka, 

nastręczycielka, sprawczyni. 
Conciliatus, a, um, życzliwy, 
przyjazny, alicui, adaliąuid albo 
alicni rei. 

Conoilio, 1. aj połączać, skojarzać, 
— przenoś, zaprzyjaźnić, zjednać, 
aliąuem sibi &liqua re; sibi mm¬ 
mmii alicujus; aliquem alicui; 
concilimri alicui (stać się czyim 
przyjacielem); 2) dostać, zarobić 
pecuni&s; zjednać, sprawić, śdą 
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gnąc, otium toti insulae, otii no- 
niue semtutem (pod 'pozorem po¬ 
koju wkładać kajdany); nuptias; 
pacem; alicuiregnum; alicui ami- 
citiam cum aliąuo; sibi amorcm 
ab omnibus; fortunam (szczęście 
sobie zapewnić). 

Conoilium, ii, n. skojarzenie, po¬ 
łączenie, związek, noc mihi te- 
cum c. manebit; coire in conci- 
lium; 2) zebranie sie schadzka, 
zgromadzenie, pastorom, deorum; 
szczególnićj o politycznych zgro¬ 
madzeniach ludu: c. plebls; po¬ 
pali; c. habere, ad conciliuro to- 
care; adhibere aliąucm in c.; c. 
dimiitere; c. Achaeoram- 

Conolnne, przi/sł. składnie, gładko, 
pięknie, przyjemnie. 

Conoinnitaa, atis, i. i concinni- 
tado, mis, L trafne ułożenie, 
zgodność, ęzykowność. 

Conoinno, 1. zgodnie łączyć, skła¬ 
dać. 

Conoinnus, a, om, trafnie złożo¬ 
ny, piękny, składny, c.adpersua- 
dcndum. właściwy do przekona¬ 
nia; c. in breńtate rcspondendi, 
zręczny w odpowiedzi; c. amicis, 
grzeczny, uprzejmy. 

Conotno, cinui, centnm, 3. wspól¬ 
nie śpiewać, grać, concinunt tn- 
bae, signa, dają znak do natar¬ 
cia; — przenoś, zgadzać się, cum 
aliquo; inter se; 2) w znaczeniu 
pnech.: nócić, opiewać, głosić, 
haec quum concinuntur, diep lae- 
tos; Caesarem; o ptakach wiesz¬ 
czych: przepowiadać, tristia o- 
mina concinuistis ares. 

Conoio, (contio), dnia, L zgroma¬ 
dzenie ludu albo wojska, in con- 
cionem vcnire, procedere; 2) mo¬ 
wa miana na zgromadzenin, ha¬ 
bere concionem, (apud mil ites); le¬ 
gi tuam concionem; c. funebris, 
mowa pogrzebowa; 3) pozwolenie 

mówienia do ludu, c. dare; 4> 
mównica, miejsce mówienia do 
ludu, ascendere in concionem. 

Concionibondu*, a, urn, do zgro¬ 
madzonego ludu przemawiający. 

Conoiónalis, e, zgromadzeniu słu¬ 
żący; bywający na zebraniach. 

Concion&rius, a, um, należący do 
zgromadzeń. 

Concion&tor, 6rls, m. mówca do 
ludu zebranego; Cycoron tłóma- 
czy ten wyraz na złą stronę: pod¬ 
burzający. 

Conciónor, 1. mówić do zgroma¬ 
dzenia, c. esuperiore loco, apud 
milites: także z 4 przyp i tryb. 
bezok.; 2) znajdować się na zgro¬ 
madzeniu. 

Conolpio, cepi, ceptum,3.nabrać, 
brać w siebie; semina; mcdica- 
mentum Tenis; auras (wciągać 
w siebie, oddychać); Ińs concipit 
aquas (wciąga w siebie); nubes 
humorem; ei albo de aliquo, wy¬ 
dać płód: spicam (dostawać kło¬ 
sów); stąd concipi, formować się, 
powstawać, właśc. i przenoś., tor- 
rens imbribus conceptus; dolor a 
se ipso conceptus; conccpta hnic 
ordini turpitudo atque infamia. 
Podobnież a) wykładać co na pi¬ 
śmie, wyrażać podług oznaczonćj 
formuły verba, jusjurandum; Ta- 
dimonium (wysłowić pewną for¬ 
mułę przed sądem, zaręczając, że 
się kto stawić będzie na dzień o- 
znaczony); także: powtarzać za mó¬ 
wiącym, foedus, Yota, proces, Ter- 
ba plenissima; albo zapowiadać, 
ogłaszać, obwieszczać, Latinas (fo- 
rias); auspicia; b) w myśli uło¬ 
żyć, c. snimo albo mente, albo sa¬ 
mo concipere; zrozumićć, pojąć, 
wyobrazić sobie, pomyślćć; tao- 
tos mente furores; mente nefas; 
żywić w sobie jaką myśl, pragnąc, 
sięgać myślą, majora; aethera 
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neiiłe; zamyślać co złego, malina 
albo scelus: flagitium cum aliquo; 
sceln8 m 86. II) uchwycić, wiaśc. 
i przenoś.; ignem, flammam, zająć 
się od ognia; vim venti (o ża¬ 
glach); III) dostać, otrzymać, vi- 
res; nabrać, ściągnąć, maculam 
ei paterno sanguine; dedecus. 

ConoUio, Ónia, i. pocięcie, po¬ 
dział na krótkie zdania (styl ticin- 
kowy). 

Conoisufl# a, um, rozdrobniony, 
ucinkowy, krótki. 

ConcitAtio, 6ula, z. żywe poru¬ 
szenie, remorum;—przenoś, burz¬ 
liwe poruszenie, concitationes mul- 
titudinis, poduszczauie, buntowa¬ 
nie; 2) animi albo mentis, poru¬ 
szenie umysłu, namiętno unie¬ 
sienie. 

ConcitAfcor, oris, m. burzyciel, 
multitudinis; podżegacz, scditio- 
nis, belli. 

Conoitatua, a, um, poruszony, 
prędki, żywy; — przenoś, gwałto¬ 
wny, uniesiony, pobudzony. 

Concito, 1. poruszać, w ruch 
wprawiać, equum calcaribns (spi¬ 
nać); concitato equo (w szybkim 
pędzie); equum inaliquem (nacie¬ 
rać konno); remos, classem remis; 
nar es; feras (gonić); se in aliquem 
(rzucić się); se in fogam, spie¬ 
sznie uciekać; turmns in aliąuem; 
concitato cursu, w szybkim pędzie; 
spiritus Acrius c. (krótki oddech); 
tela concitare, szybko wyrzucać, 
miotać; marę rento concit&tum 
(wzburzone). — Przenoś, a) pod¬ 
burzać, buntować; bj wzbudzać, 
wzniecać, misericordiam, invidiam. 

Conoitor, Ória, n». pobudziciel, 
belli, stąd burzyciel, rulgi. 

Conciunoula, ae, £. krótka mowa 
do ludu. 

Conolam&tio, ónis, i. krzyk, o- 
krzyk. 

OonelAmo, 1. krzyczćć wspólnie, 
z nast 4 przyp. i tryb. bczok. 
albo z tryb. łącz. i spój. ut, albo 
samym tryb. łącz.; także: ricto- 
riam, l&etum paeana; bez 4 przyp. 
wydawać okrzyk wojenny; miano¬ 
wicie: ad arma, do natarcia, do 
uderzenia; vasis conciamatis. Znak, 
aby żołnierze byli w pogotowiu 
do wymarszu, podobnież samo con- 
clam&ri jussit: b) wspólnie wolaó 
o pomoc, socios, sgrestes; 2) wo¬ 
łać na umarłych starorzymskim 
zwyczajem, dla przekonania się, 
czy nie dadzą znaku życia; stąd 
mówienia sposób: conclamatum 
est, już rzecz stracona. 

ConoUre, is, n. izba, pokój. 
Conclftdo, dusi, clusum, 3. zam¬ 
knąć, otoczyć, concłusum marę; 
locum sulco; ani mam in corpore; 
-przenoś, a) zamknąć, zakończyć, 

epibtolam; b) aigumentum albo ra¬ 
donem c. albo samo concludere 
z 4 przyp. i tryb. bczok. zamknąć 
rzecz dowodem; zrobić wniosek; 
c) rersum albo orationem, kończyć 
harmonijnym spadkiem; 2) w skró¬ 
ceniu przedstawić, jus civile in 
locum angustum; uno rolumine 
vitam ezcellcntium rirorum; ar- 
tifeua couclosa (systematycznie 
rzecz ułożona). 

ConoltUe, przy&l. o mowie: z za¬ 
okrągleniem, ze spadkiem harmo¬ 
nijnym, dicere. 

Conclusio, 6nia, i. zamknięcie, o- 
pasanie, oblężenie, blokada, por- 
tuum; — przenoś, o) zamknięcie, 
koniec, orationis, muneris ac ne- 
gotii; ó) wniosek; c) okresowe za¬ 
okrąglenie, Tcrborum albo senten- 
tiarum. 

Concluisiuncula, ae, i. wniosek 
(zdrob. od conclusio). 

Concoenatio, onis, i. współbiesia- 
dowanie. 
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Conoólor, ória, podobnego koloru. 
Concóquo, coxi, coctuni, 3. ugo¬ 
tować, uwarzyć, trawić, cibus fa- 
cillimus ad concoqucndum;—prze¬ 
noś. a) znieść, strawić, aliqucm, 
aliquid; 6) rozważać, rozmyślać, 
zastanawiać się, consilia, z utrum 
i t. d. 

Concordia, ae, i. zgoda, zgodność, 
przyjazne połączenie. 

Concordia, ae, i. bogini zgody; 
2) miasto w wyższej Italii. 

Concorditer, przysł. zgodnie, jedno¬ 
myślnie. 

Concordo, 1. zgadzać się, cum a- 
liquo; cannina nerris. 

Conoora, cordis, zgodny, jedno¬ 
myślny. 

Conorddo, credidł, creditum, 3. 
powierzać, poruczać. 

Concrdmo, 1. spalić. 
ConcrSpo, crepui, crepitum, 1. 

łoskot wydawać, szczękać, c. gla- 
diis ad scuta; c. armis; concre- 
puere arma, concrepuit ostinm, 
skrzypnęły; c. 'digitis, klaskać; 
2) przechod. roznosić brzmienie, 
napełnić brzmieniem, aura. 

Conoreaco, crevl, cretum, 3- zra¬ 
stać się, zsiadać się, gęstnieć, 
krzepnąc, ścinać się, concrctus, 
zgęszczony, zsiadły, gęsty, stwar¬ 
dniały, glacies; lac; poet. dolor 
(bez płaczu)'; labes (glęDoko wko- 
rzeniona); lumen concretum iunae 
(słabe); i) sformować się, powstać, 
uróść, valles inundationibus con- 
cmerunt. 

Conorótio, ónis, i. zgęszczenie, 
zrastanie; 2) materya, mens se- 
gregata ab omni concretione mor- 
tali. 

ConcretuB, us, zrośnienie, zgęsz¬ 
czenie. 

Concublna, ae, i. nałożnica 1 ooneru- 
binus, i, fft. natożnik. 

Conoubitus, us, m. spółkowanie. 

Conoubiua, a, um, do snu nale¬ 
żący, c. nocte w pierwszym głę¬ 
bokim śnie. 

Conoubo, cubui, oubltum* 1* 1®” 
żeć przy kim. 

Conculoo, 1. zdeptać, roztratowac; 
— przenoś, źle się z kim obcho¬ 
dzić, znieważać, pogardzać. 

Concumbo, cubui, cubitum, 3. 
kłaść się obok kogo. 

Concupions, tis, pragnący czego, 
concupientes regni. 

Concupifcoo, cupivi, i cupii, cu- 
pitum, 3. pożądać czego, ubiegać 
się o co, aliquid albo z tr. bez. 

Concurro, curri (cucurri), cursum, 
3. zbiegać się zewsząd, pośpie¬ 
szać dokąd; ad curiam: ad arma, 
ad incendium; conc. obviam; u- 
ciekać się, przytułku szukać, ad 
Leonidom concnrrcntibus; w zna¬ 
czeniu wojonnćm: staczać walkę, 
potykać się, ścierać się, eąuites 
inter se; naves; concurritur, alicui, 
cum aliąuo, adversis frontibus, 
contra aliąuem, in aliąuem; sty¬ 
kać się, concurrunt montes, Tami, 
conc. asperae literae, schodzą się, 
concurrit dextra Icrae (o okla¬ 
skach); przypadać, zdarzać się 
w jednym czasie, sponsalia in i- 
dein tempus. 

Concurtatio, óniB, z. zbieganie 
się, zbieg, percontantium: puero- 
rum; — przenoś, zgadzanie się, 
somniorum; 2) bieganie tu i owdzie, 
formicaram; jeżdżenie, harcowa- 
nie; ruch mówcy nadzwyczajny, 
praebebat copiam rorborum cnm 
multa concursatione. 

Concurs&tor, ória, w* przebiegają¬ 
cy tu i owdzie, harcownik, hos¬ 
tie, pedea. 

Concunio, onis, ż- zbieg, zejście 
się. 

Conourso, 1 przejeżdżać się, po¬ 
dróżować, przebiegać, circummi- 



Conoursus 170 Ooado 

ijtes; 2) w znacz. przechod.: objeż¬ 
dżać, obiegać, domos. 

Conoursus, us, m. zbieg, natłok, 
nacisk, hominum; w znaczeniu 
wojcimćm: uddzenie, natarcie 
napad, zejście się do walki, na- 
vium; laborare ex concursu; in 
proelii concursu; satis spatii ad 
concursnm; b) połączenie, atomo- 
rum, torrentium, Yerborum; — 
przenoś, spor, sprzeczka, philoso- 
phorum; wspólne działanie, stu- 
diorum. 

Concutio, cussi, cussum, 3. (od 
quatio), wstrząsać, caput, quor- 
cum, frena, miotać, ciskać, arma 
manu; cąuum (poganiać); terrain- 
genti concussa motu est; muni- 
menta arietibus: freta; — przenoś. 
a) zachwiać, osłabić, opes La* 
cedaemoniorom; rempablioam; im¬ 
perium; A) zastraszać, przerażać, 
aliąuem; Asiam; casu concussus 
acerbo: także poet. casu concus- 
susanimum: mało concussa men- 
tem; c) do działania pobudzać; ie- 
cundum pectus; se; d) se conc. 
zastanowić się nad sobą, poracho¬ 
wać się. 

Condemno, 1. oskarżać, obwiniać, 
sądownie i prywatnie, aliąuem 
codcm crimine, aliquem alicujus 
rei; 2) potępić, skazać, osądzić, 
aiiquem, aliąuem alicujus rei; dc 
aliqua re, aliąuem donis milibus 
aeris; aliąuem sibi (na swoją ko¬ 
rzyści; 3) ganić, factum alicujus. 

Cóndanaus, a, um, gęsty, ście¬ 
śniony. 

Condlco, dixi, dictum, 3. umówić 
się, alicui; oznaczyć, przeznaczyć, 
tempus et locum, zapowiedzieć, 
oznajmić, c. coen&m alicui, albo 
cond. alicui, zaprosić się. 

Gondimentrun, i, n. przyprawa, 
cibi; — przenoś, sermonnin, ami- 
citiae. 

Condio, oondiwi, oondli, oondi- 
tum, 4. przyprawić, smaczniej- 
szem co uczynić, cibos, yinum; 
— przenoś, uprzyjemnić, oratio- 
nem; 2) balsamować, mortuum. 

Condiacipulitua, us, m. społu- 
czcnnictwo. 

Condisoipulus, i, m. spółuczeń: 
Condisoo, didici, 3. razem się li¬ 

czyć, przyuczać się, nawykać. 
Conditio, ónia, ż. (od condio), 

przyprawa, mieszanie się, ciborum. 
Conditio, Ónia, i. (od condo), po¬ 

łożenie, stan człowieka, infiina 
conditio serrorum* stan rzeczy, 
stosunek, własność, imperii; b) 
warunek, projekt, wniosek, ofia¬ 
rowanie czego, żądanie, eon. pa- 
cis; sub ea eon.; sub his c.; his 
(iisdem) c.; aeąuis, durissimis con- 
ditionibus i t. p.; ugoda przedślu¬ 
bna, partya (mąż, żona), sibi con- 
ditionem fiiiae ąuaerendam esse; 
conditionis non habere potenta¬ 
tem. 

Conditor, ória, m. założyciel, spraw¬ 
ca, arcis, urbis; pisarz, autor, hi- 
storiae, juris, carminum. 

Condo, dldi, dltum, 3. składać 
w jedno, zakładać, zaprowadzać, 
utworzyć, zbudować, urządzić, 
Collegium, aram, urbem, chltates, 
colonias; post Romam conditam, 
albo ab urbe condita (po założe¬ 
niu Rzymu); post condltum Roma- 
num imperium; Piirthos (być 
założycielem państwa Partów); con- 
ditnm esse ab aliąuo (brać od ko¬ 
go początek)przenoś, nora faU; 
aurea saecula, mores gentis, som- 
niorum intelligentiam; szczegół, 
układać co na piśmie, carmen, 1©- 
ges; opisywać, laudes alicujus, 
bella; 2) zachowywać, przechowy- 
wać, frumeutum, pecuniam in cru- 
menam, sortes; a) chować na trwa¬ 
łość; corna in liąuida faece; b) o 
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umarłych: chowac, mortaos cera 
circumlitos;tria milia cum aliąuo; 
aliquera in sepulcro, terra, humi; 
c) wsadzić, wtrącić, uwięzić, ah- 
quem in carcercro, in custodiam, 
in Yincula; 3) ukryć, schować, a- 
altąucm albo se in aliąucm locum, 
in aliquo loco, aliąuo loco; o o- 
blokach: c. solem, lunam,luccm; 
conditus in nubem sol; c. nitorcm 
sideris sui (o księżycu); condit sc 
sol in undas; conditur in tenobras 
coclum; enscui, gladies, scuta, o- 
pos; caput umbra; caput inter nu- 
bila; okryć, odziać, otulić, gut- 
turm; — przenoś- soinnus condit 
lamina (zamyka oczy); condita 
menie signa tencto; 4) utopić, wsa¬ 
dzić, ftnsom in pectus, albo in 
pectore; tclum jugulo; ferrum 
sub pectore; — przenoś, stimu- 
los caocos in pectore; 5) strawić, 
przepędzić, przeżyć, diem, soles 
cant&udo. 

Condooefaoio, feci, factum, 3. 
przyuczać, wkładać do czego, ti- 
rones, belluas, elephantos, animum. 

Condooeo, docui, doctum, 2. wpra¬ 
wiać do czego, przyzwyczajać, o- 
swąjać, uczyć, aliąucm z tryb. 
bezok. 

Gondolowo» dolui, 3. ból cicr- 
pićć, czuć dolegliwość, boleć. 

Condon&tio, 6ni», ł. darowanie. 

Oondono, 1. darować, dać co w da¬ 
rze, peeuniam alicui; — przenoś, 
ofiarować, poświęcić, se yitamąue 
suam reipuolicae; darować dług, 
pecunias debitoribus;—przenoś, da¬ 
rować winę, przebaczyć, odpuścić, 
alicui crimen, injunam reipubli- 
cac et dolorem suum alicujus 
prccibus; ułaskawić przez wzgląd 
na kogo, za czyjćm pośrednictwem, 
alicui filium; Diyitiaco fratri (Du- 
mnorigem) condonare. 

Oondrusi, oruin, m lud w Callii 
belgijskiej. 

Conduoibilta, e, pożyteczny, przy¬ 
datny. 

Conduco, duxi, ductum, 3. spro¬ 
wadzać, zgromadzać, ściągać, e- 
xercitum in nnum locum; eo cli- 
entes; copias; — przenoś, łączyć, 
propositionem et assumptionem in 
unum; 2) nająć, wziąć w dzierża¬ 
wę, roilites; domuin; rcctigalia: 
stąd: conductum, i, n. najęte 
mieszkanie; i couducti, orum, w. 
(inilites) najemne posiłkowe woj¬ 
sko; podjąć się roboty Inb przed¬ 
siębiorstwa za pieniądze, colu- 
mnam faciendam; praebenda, quae 
ad exercitum opus cssent; II) 
w znacz, nieprzcch- tylko w 3 oso¬ 
bie, służyć do czego, być przy¬ 
datnym, pożytecznym, conducit 
in rem tnam, ad ritac commodi- 
tatem; reipublicac. 

Conductitius, a, um, najemniczy. 
C on duet i o f óniB, i. znoszenie, po¬ 
łączenie; 2) najęcie, wzięcie 
w dzierżawę; 3) przekupienie sądu. 

Conductor, óri.8, W. dzierżawca; 
2) przedsiębierca, c. alicujus operis. 

Conduplicatio, onis, i- powtórze¬ 
nie tegoż samego wyrazu na po¬ 
czątku następnego zdania. 

Conduplico, 1. podwajać. 
Confarreo, 1. (od far), zawierać 

uroczyście związek małżeński pizy 
ofierze, do którćj używano placka 
z mąki w obecności 10 świadków 
i kapłana zwanego Flainen Diatis. 

Confatalis, e, jednćmżo przezna¬ 
czeniem złączony, uległy temuż 
wyrokowi losu. 

Confeotdo, onis, z. dokonanie, wy¬ 
pracowanie , materiae, libri; do¬ 
kończenie, belli; wybieranie po¬ 
datków, tributorum; 2) gryzieni o, 
żucie, escarum; — przenoś, osła¬ 
bienie, zwątlenie, yaletudinis. 
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Oonftotor, Óris, m. sprawca, wy¬ 
konawca, negotiorum; dokony- 
wacz, belli totius; 2) niszczyciel, 
c. omnium iguis. 

Conferoio, fersi, fertum, 4 napeł¬ 
nić, natłoczyć, napchać. 

Confero, contuli, collatum, ferre, 
lj znosić w jedno miejsce, fru- 
menturn, materiam, aggerem, ar- 
ma, ligna circa casam, sarcinas 
in unum locum; in medium gra¬ 
du m (zejść się); capita (stykać, 
zetknąć); collatae aąuac (połączo¬ 
ne); pecuniam cum aliąuo; tri- 
buta; ąuadringenta talenta Dclum; 
collatis numis (przez zebranie 
składki pieniężnćj); b) w znaczeniu 
wojennem; ściągnąć, połączyć, 
castra castris alicujus; castra oppi- 
do; signa in unum locum; c. signa 
ad aliąuem (połączyć się); signis 
collatis; c) ściągnąć, skrócić, ver- 
ba sua in duos versus; ut inpau- 
ca conferam; 2) zbliżyć, stawiać 
naprzeciw, po nieprzyjacielsku, 
pectora pectoribus (zetknąć); pe- 
dem conf. uderzyć na kogo,, tak¬ 
że: pedem cum pede c.; pede 
collato; gradum c- (napaść); ma- 
num i manus c. walczyć, Dic się 
wręcz, z blizka; podobnież: conf. 
cum aliąuo, albo se alicui; arma 
albo signa cum aliąuo, arma in- 
ter so; signa c. in laevum cornu, 
uderzyć na lewe skrzydło; collato 
Martę (—eonaminus); mecum eon. 
fertur Ulixes (przeciw mnie staje 
do walki); poet. lites e., spór wieść, 
kłócić się; b) zbliżać dla poró¬ 
wnania, porównywać, inter se; 
aliąuem cum aliąuo albo ali¬ 
cui; aliąuid cum aliąua re, al¬ 
bo alicui rei; c. Yires, facta, faciem 
moresąue i t. p. 3) wspólnie 
działać, rozmawiać się, daradzać 
się, sermoneg; podobnież; ali¬ 
ąuid coram, albo inter se; consi- 

lia, porozumiewać się, cur non 
confertis, nc- 4), na jaki punkt 
zanieść, dostawić; se c. udać się, 
przybyć, se suaątte in naves, in 
oppidum; munera alicui; nihil 
domurn suam; pecunias in priva- 
tam domum; frumentum inpubli- 
eum; eodcm conferri (przybyć, 
o okrętach); logiones ad mediam 
aciem; se ad aliąuem (udać się); 
ad fugam; in eam civitatem, Atho- 
nas; ad pontificem; skierować, i- 
ter ad Brundusium; przenieść, 
bellum confertur circa Corinthum. 
Szczegół, se albo aliąuid z przyj- 
in i 4 przyp.: przemienić się, 
se cx homine in belluam, corpus 
in yolucrcm. — Przenoś, a) zwa¬ 
lić na kogo, składać, przypisy¬ 
wać winę, crimina in aliąuem; 
culpam in me, Yitia in adrersa- 
rios; b) zdać na kogo, do roz¬ 
strzygnięcia zostawić, rem ad me 
esse collatam; spem salutis ad 
elementiam yictoris; c) wyświad¬ 
czyć, okazać, beneficium in ali¬ 
ąuem; plurimum benignitatis; u- 
dziclić, prac mi a alicui; munera; 
d) skierować, zwrócić na co, użyć 
do czego, animum huc; omnes 
curas in rempublicam; speciem 
hominum ad dcos (wyobrażać so¬ 
bie bogów w postaci ludzkićj): 
cansam in teinpuS; vocem ad ąuae- 
stum, legem ad pcrniciem ci?ita- 
tis; se et arma ad salutem reipu- 
blicae; aliąuid in historiam (histo¬ 
rycznie opisać); so c. zająć się 
czern, se ad philosophiae studium; 
ad amicitiam alicujus (starać się 
o czyją przyjaźń); e) odłożyć, a- 
liąuid in longiorem diem. 

Confertim, przysł. tłumnie, gęsto, 
natłokiem. 

ConfertUB, a, urn, (od confercio), 
pełen, napchany, natłoczony, ści- 
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śnięty, vita plena et conferta yo- 
tuptaiibus, c. legio, c. agrarne. 

Ooafervesco , ferbńi, 3. zagrzewać 
się, zawrzeć; — przenoś, zapalić 
się, unosić się, c. ir*. 

Confesalo, Ania • ż. przyznanie się, 
wyznanie. 

Confesttm, przy&l. zaraz, wnet, 
niezwłocznie. 

Confioiana, tis, sprawujący, dzia¬ 
łający, causac; ciritas conficien- 
tissima literarum, utrzymująca do¬ 
kładny rachunek. 

Conflcto, fćoi, fectum, 3. zrobić, 
wypracować, sporządzić, wykonać, 
skończyć, przyprowadzić do skut¬ 
ku it. p. anulum, soccos sua ma- 
nu, Yestem; tabnlas literis Grae- 
cis, libros Graeco sermone, ora- 
tioncs; liberGraececonfectus.de-; 
ncgołium, facinns, cacdem, bellnm, 
proclium, mandata, dolcctum, rem, 
rcmdivinaia; quibus rebus confe- 
ctis (gdy się to stało); legitimis qui- 
busdam confectis (po dopełnieniu 
pewnych formalności); odbyć, iter, 
tertiam partem itineris, dimidium 
fero spatium, magnum spatium, 
immensum aeąuor, cursus, iter 
equo: h dostarczyć, zebrać,zgro¬ 
madzić, ezercitum, legiones, ob- 
sides, magnain multitudinem (ser¬ 
pentom); pecuniam; centurias; hor- 
tos; e) ułożyć się z kim o co. 
porożumićć się, conf. de aliqua r© 
cum aliquo; 2) w odniesieniu do 
czasu: przepędzić, przeżyć, skoń¬ 
czyć, noctcm; dies confectus; vi- 
gilia prima confecta; hieme con- 
fecta; o. ccntum annos; conf. o- 
muem Yitae suae cursum in labo- 
re; munus annuum, stipendia; 3) 
— przenoś, o) sprawić, zrobić, 
zrządzić, wyrobić, wyjednać, mo- 
tus animorum; animum auditoris 
misericordem; alicui reditum; cau- 
sae, quae ipse conficiunt; porów.: 

conficiens; Ó) wnosić, wnioskować, 
aliquid ex aliqua re; stąd confi- 
ci, iść za czem, z czego wynikać, 
ex aliqua to, ex quo eonficitur, 
ut- II) pożuć, strawić, cibos, es- 
cam; zmarnować, patrimonium; o 
ogniu: zniszczyć, igues conficiunt 
silvas; conficere incendio ; zabić, 
trupem położyć, aliquem; coufici 
in fuga; wycieńczyć, znękać, o- 
słabić, aliquem; Numantiam famę; 
conficit Yetustas, scnectus, moe- 
ror, desiderium, cura; podbić, u- 
jarzmić, Samnitas proeliis, Athe- 
nienses; provinciam. [minia. 

Conflctio, dnie, i zmyślanie, cri- 
Confidena, tis, zaufany, śmiały, 
odważny, zuchwały. 

Confidenter, przy&l. śmiało, zu¬ 
chwale, confidentissime resistere. 

Oonfldentia, ae, t śmiałość, zby¬ 
tnie zanfanie, zuchwalstwo, od¬ 
waga. 

Confldo, fisus sum, 3. (rzadko 
perf confidi), ufać, spuszczać się 
na co, polegać na czóm, sibi; 
Yirtuti ycstrae; natura loci; desa- 
łute urbis opibus domesticis(w do¬ 
statki dla ocalenia miasta); samo 
c. być pewnym swój sprawy, tak¬ 
że z 4 przyp. i tr. bezok. c. iiium 
fore in officio; te valere. 

Oonligo, fixi, flxum, 3- spinać, 
spajać, transtra claYis; 2) przebić, 
przeszyć, aliqucm ictibus, sagit- 
tis i t. p. albo samo conf.; — 
— przenoś, ejus sentcntiic coufi- 
xus, skrępowany 

Conflngo, iinxi, ilctum kształcić;— 
przenoś, wymyślić, zmyślić, ali- 
quid, albo z 4 przyp- i tryb. bez. 

Confinta, c, pograniczny, sąsie¬ 
dni , ager, templa, confines hicrant 
Senonibus: rzeczoto. confinia, urn, 
granica, blizkość; —przenoś, bljzki, 
spowinowacony, podobny z przyp. 
2 albo 3. 
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Oonflnlum, ii, granica, pograni¬ 
cze, w licz. mn. blizkość, sąsiedz¬ 
two; conf. lucis, noctis, świt, 
zmierzch; — przenoś, conf. toni 
et mali. 

Confio, fieri, tyć zrobionćm, stać 
sie, confieret facilius per te res 
tota; ex quo summa pactae mer- 
cedis confieret (skądby zebrać u- 
mówioną summę). 

Conflrm&te, przyst. mocno- 
Conllrmatio, ónis, ź. utwierdze¬ 
nie, — przenoś, libertatis; b) u- 
9 po kojenie, pociecha, samo c. al¬ 
bo c. animi: c) wzmocnienie, za¬ 
pewnienie, alicujus; d) dowód. 

Conflrmator, Óris, m. poręczyciel. 
Conlirm&tufl, a, um, wzmocniony, 

śmiały, odważny; by potwierdzo¬ 
ny, udowodniony, pewny. 

Conflnno, 1. utwierdzić, wzmo- 
cuić, pokrzepić, raletudinem; vi- 
res nervo9que; confirmari, ozdro- 
wieć, przyjść do zdrowia; confir- 
mare se transmarinis auiiliis, po¬ 
krzepić się; — przenoś, a) utwier¬ 
dzić, utrwalić, potwierdzić, re- 
guum, imperium; pacem cum a- 
liquo; pacem et amicitiam cum 
mliquo; lege profectionem; confir- 
matis rebus; dodać serca, odwa¬ 
gi, ducha, aliąuem libertati, za¬ 
chęcać, aby się stal godnym wol¬ 
ności; utwierdzić w czćm, bene 
animaUs insulas; homines; h) 
stwierdzać dowodami, zapewniać, 
alicui aliquid, argumcntis, jure- 
jurando, z 4 przyp. i tryb. bez. 
takie: c. dereditu; c) potwierdzać, 
dccreta. 

Conflsco, 1. wnieść do kassy, pe- 
enuiam; konfiskować, zabrać na 
skarb, hereditates 

ConUslo, dnia, L zaufanie. 
Oonfiteor, fessus, 2. wyznać, przy¬ 

znać się, omnia, crimen; z 4 prz. 
i tryb. bez. deos esse; se victos; 

confessa deam (dala się poznać); 
stąd confessus, niewątpliwy, ja¬ 
wny, niezawodny, res; b) pokazy¬ 
wać, wydać, vultibus i ram. 

Conliagro, 1. spłonąć, zgorzeć, spa¬ 
lić się, urbs incondio conflagra- 
ta; przenoś, c. inridia, 9tać się 
ofiarą nienawiści. 

Cónflictio, ónia, z. walka, spór. 
Conflioto, 1. uderzyć o co,uastr. 
bier. spierać się, walczyć z kim, 
cum aliquo, cum adversa fortuna; 
2) wycieńczać, dręczyć, trapić, 
bier. być trapionym, cicrpićć, gravi 
morbo, tempestate, molestiis; ino- 
pia: fortuna duriore i t. p. 

Confliotu*. us, m. starcie się, u- 
derzenie się dwóch rzeczy, lapi- 
dum, nubium, potyczka, walka, 
cum adversario. 

Contugo, fliri, flictum, 3. wal¬ 
czyć, potykać się, spór wieść, 
wiaśc. i przenoś, coutra albo ad- 
versus aliąuem; classe; venti con- 
fiigunt; 2) porównywać factum 
cum scripto. 

Conflo, 1. poddy mać, pod dmuchać, 
wzniecić, incendium, ignem; — 
przenoś, wzniecić, bcilum, alicui 
invidiam; 2) topić; stopić, przero¬ 
bić, falces in ensem; — przenoś, 
zbierać, nagromadzić, pecuniam, 
exercitum; aes alienum (zadłużyć 
się); zgotować, zrządzić, być przy¬ 
czyną, alicui periculum; negotium 
(narobić kłopotu); biernie: powstać 
z czego, conflari ex aliąua re; 
wymyślić, mendacium; 3) połączyć, 
ziać, ut nna ex duabuS naturis 
conflata videatur; — przeuoś. con¬ 
sensus paene conflatua (prawie 
jednomyślna zgoda). 

Confluens, tis, zbieg, zbieganie 
się, spływ. Mosae et Kheni; ad 
confluentes collocat castra; stąd 
Confluentes, ium, i Kobienc. 

Confluo, fhnd, fluxum, 3 spły- 
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waó, schodzić się (o rzekach); — 
przenoś, tłumnie się zbierać, zbie¬ 
gać się, schodzić się, ad aliquem, 
albo ad aliąuem locum; ad haec 
studia; confluit ad eos laus, ho- 
nos, dignitas (spływa na nich). 

Confodio, fodi, fossum, 3. sko¬ 
pać, hortum; 2) przebić, prze¬ 
szyć, aliquem lanceis, telo, albo 
samo conf. aliquem; confosaus 
vulneribus, conjectu telorum i t. p. 
— przenoś, tot judiciis confossus, 
(potępiony, znękany). ^ 

Conformatio, Ónis, ż. kształt, u- 
klad, ułożenie, oris et corporis; 
rerborum; rocie (intonacya, pod¬ 
wyższanie, zniżanie głosu); senten- 
tisram, conf. animi, albo samo 
conf, wyobrażenie, pojęcie, conf. 
doctrinae, uksztalcenie naukowe. 

Con/ormo, 1. kształcić, kształt na¬ 
dawać, urządzać, hominem, mun¬ 
duru, mores; se ad Yolmitatem a- 
licujus (stosować się). 

OonMeoaua, a, um chropowaty, 
nierówny. 

Confromo, fremui, 3. szumićć, 
szmer wydawać, pomrukiwać. 

Coa&inso, frćgi, fractum, 3. kru¬ 
szyć, łamać; — przenoś, niszczyć; 
tmperbiam alicujus (ukrócić). 

Confugio, fńgi, fugitnm, 3. ucie¬ 
kać dokąd, szukać schronienia, ad 
aliquem, in locum; Phylen; — 
przenoś. ad opem alicujus, in fi- 
dem alicujus, in misericordiam, 
ad clementiam i t p. 

ConfUgium, ii, n. ucieczka, miej¬ 
sce schronienia. 

Contapdo, fudi, fusum, 3. mię- 
szać z czóni, pomieszać, cum ali- 
qua re conf.; także na str. bier¬ 
nej: zmieszać się, wpadać do-, 
z prz. 3 (o rzekach); połączyć, multi- 
tudinem; — przenoś, aj decorum cum 
rirtute; rera cum falsis; fas nc- 
fasque; in unum c. (razem przed¬ 

stawić); in unum confundi (upo¬ 
wszechniać się); zagmatwać, do 
nieładu przywieść, summa imia; 
annus confusus, agmen, erdinos; 
foedus (nadwerężyć, naruszyć); ora 
i notas oris (zmienić, zrobić nie 
do poznania); rultum lunae (za¬ 
chmurzyć, zasępić); A) zmięszać, 
przerazić, animos audientium, ar 
liquem; 2) rozlać, rozszerzyć, na 
stronie bier. rozszerzyć się, rozle¬ 
wać się, rozchodzić się, cibus in 
renam; — przenoś. aliquid in to- 
tam orationem; biem. rozszerzać 
się, lata et confusa sunt 

Confuse, przyst. pomięszanie, bez 
porządku. 

Confualo, ónis( i. zlewanie; — 
przenoś, pomieszanie, połączenie, 
rirtutum; religionum; nieporzą¬ 
dek, nieład, zawichrzenie, tempo- 
ruin, Bufiragiorum, patrz confusus. 

ConIUaus, a, um, pomieszany; — 
przenoś, a) nieporząduy, bez ładu, 
concio, oratio, c. suffragia (kiedy 
glosowano nie trzymając się po¬ 
rządku podług centuryj, lecz gło¬ 
wa na głowę); b) zmieszany, prze¬ 
rażony, c. aiiimo albo samo conf.; 
ore confuso; confusus irft; pu- 
dore. [rzutów. 

Confutatio, dnia, i. zbijanie za- 
Confuto, 1. uśmierzyć kipienie;-- 

przenoś, a) uśmierzyć, przytłumić, 
poskromić, dolores, audaciam; A) 
dać odpór, zbić zarzuty, dowody, 
opinionis leritatem; argumenta 
Stoicorum. 

Congślo, 1. zaziębić, zamrozić, 
w lód obrócić; — przenoś, in la- 
pidcm, w kamień zamienić; 2) nie- 
przech. zamarznąć; c przen. stwar¬ 
dnieć, stać się bezwładnym. 

Conganrino, 1. podwajać. 
CongĆmo, gemui, 3. wzdychać, 
jęczćć; — przenoś, trzeszczćć (o 
walącóm się drzewie). 
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Congeriea, ei, z. kupa, stos, zglisz¬ 
cze, pogorzelisko; 2) chaos. 

Congóro, gessi, gestum, 3. znosić, 
zbierać, składać na kupę, undi- 
que, quod idoneum ad mcnien- 
dum putarent; undiquo saccos; 
aggerem, frondem; budować, 
wznosić, aram sepulcri arbo- 
ribus; oppida manu; o ptakach: 
gnieździć się, siać gniazda, quo 
congessere palumbes; o pszczo¬ 
łach: znosić, in alvearium; 2) obić, 
plagas alicui; — przenoś, zwalić, 
składać na kogo, przyznać, przy¬ 
pisać co komu, maledicta in ali- 
quem. okryć przekleństwy, cau- 
sas in aliqucm; ornamenta omnia; 
laudes gratiasque. 

Congeat itius, a, um, poznoszony, 
zebrany. 

Congeatua, us, m. znoszenie, sku¬ 
pienie; 2) kupa, gromada, stós. 

Congiarium, ii, n. naczynie za¬ 
wierające miarę congius zwaną; 
2) (douum) congiarinm, dar udzie¬ 
lany ludowi i żołnierzom, składa¬ 
jący się z oliwy, wina, soli, zbo¬ 
ża, pdźnićj na pieniądze zamie¬ 
niony. 

Conglaolo, 1. marznąć, lodowa- 
cićć; — przenoś, stawać się nie¬ 
czynnym: tribunątus conglaciat. 

Conglóbo, 1. zaokrąglać; zgroma¬ 
dzać, skupiać, conglob&ta in u- 
num multitudo. 

ConglutInitio, ćnia, z, sklejenie, 
spojenie, właśc. 1 przenoś. 

CongUitino, 1. skleić; — przenoś, 
łączyć, kojarzyć, amicitias. 

Congratulor, 3. winszować, alicui, 
z 4 przyp. 1 tr. bez. 

Congredior. gTcssus, 3. schodzić 
się z kim, spotykać się, ad col- 
loquium; z nieprzyjacielem się 
potykać, bić się, walczyć, annis 
cum aliquo; proelio c., bitwę sto¬ 
czyć ; cum aliquo, contra albo ad- 

versus aliąuem, często samo cong.. 
poet.: alicui, congressus Achilli 

Congreg&bllia ( e, łatwy do zebra¬ 
nia, towarzyski. 

Congreg&tio, ónia, ż. zebranie, to¬ 
warzystwo. 

Congrego, 1. zbierać, spędzać do 
kupy, oves, se c. albo bier. con- 
gregari, zbierać się, łączyć się, 
libenter cum acąualibus; apum e- 
xamina congregantur 

Congressio, bnia, z. zejście się; 
natarcie, bitwa, potyczka. 

Congruens, tis, zgadzający się, 

ciamor; cum aliqua re, albo ali¬ 
cui rei, stosowny. 

Congruentor.p? zys/. stosownie, zgo¬ 
dnie. 

Congruo, 3 schodzić się; 2) zga¬ 
dzać się, inter se, de aliqua re; 
cum &)iqu& re albo alicui rei; in 
eum morem; aliąua re (w czćm); 
congruit ahquid alicui, albo ali¬ 
cui rei, przystoi, jest stosowne; 
3) zdarzać się w jednym czasie, 
cum aliqua re. 

Congruus, a, um, zgodny, sto¬ 
sowny. 

Conifer, a, um, szysz.koroduy. 
Conjeotio, dnia, i. rzucanie, telo- 
rum;—przenoś, domysł, wykład, 
tłómaczenie, somniorum. 

Conjeoto, 1 rzucać, miotać; wtrą¬ 
cać; — przenoś, dorozumiewać się, 
wróżyć, domyślać się czego, ali- 
quid; aliąuid ex aliqua re; aii- 
quid eventu; z 4 przyp. i tr. bez.; 
ze zdań. względn. 

Conjeotor, ória, m. wróżek, wiesz¬ 
czek, somniorum, tłómacz snów. 

Conjeotura, ae, z. domysł, zgady¬ 
wanie, conjecturam capcre albo 
faccre ex causa, ex personis (do¬ 
myślać się); conjecturi judicarc 
scire, assequi, consequi i t p., 
wnioskować; 2) tłómaczenie, wy¬ 
kład (o snach'* 



Conjectur filia, e, na domyśle o- 
party. . . 

Conjeotus, us, m. rzucanie, ciska¬ 
nie, lapidum, telonim ; venire ad 
teli conjectum, zbliżyć się na rzut 
pocisku, jak grot dosięgnąć może; 
— przenoś, zwrócenie, skierowa¬ 
nie, oculorum in aliquem, ani- 
morum. 

Conjicio, jęci, jectum, 3- zbierać, 
składać na kupę, znosić, sarcinas 
inaccrrum, in medium;—przenoś, 
wnioskować, wnosić, domyślać się, 
aliquid cx aliqua re; ex oraculo 
de aliąua re; de fnturis calłidis- 
sime; z 4 przyp. i tryb. bez. cx 
quo conjici potest; ze zdaniem 
zależ.; małe ennjecta (niestosowne 
domysły); wróżyć, przepowiadać, 
prorokować, bene; e morbo, z 4 
przyp. i tryb. bazok.; 2) rzncać, 
ciskać, miotać, strzelać, bić, wtrą¬ 
cić, przesadzić, przenosić i t. p., 
serpcntes in vasa fictilia; vasa in 
navcs; torrem in igncs; tela in 
nostros; pila in hostes; gladium 
in aliąnem, in os; cultros in ali- 
quid; także; ferrum in guttura 
(utopić); jaculum intcr ilia; vin- 
eulum collo galeas igni; anguem 
alicui i t p. restes super (zarzu¬ 
cić na siebie); mrtem alicujus, al¬ 
bo alicui (na kogo, na czyją ko¬ 
rzyść losować); tela (miotać); cul¬ 
tros (wepchnąć) i t. d. wtrącić, 
aliquem in carcerem; in vincula, 
in catenas, in custodiam; hostem 
in fugam (przymusić do ucieczki); 
wpędzić, eiercituin in angus- 
tias; zwrócić, auxilium in mediam 
aciem; homines in locum, nakoniec: 
se ex fuga in templum Miner- 
vae (schronić się); se in signa 
manipulosque; se in sacrarium; 
se sub scalas (skryć się); se in 
latebram; b) — przenoś, proelium 
in noctem (przeciągnąć); se in 

ConJ unetua 

noctem conjicore, albo conjici in 
noctem (zapóżnić się w noc); pe- 
cuniam in aliąuid, przemarnować; 
maiedicta,miotać, rzucać: culpam 
in aliquem, crimen in tempus; 
składać; causas simultatum; rzu¬ 
cić postrach, aliquem in mctnm, 
in terrorem; animos in terrorem; 
rempublicam in perturbationes, 
zrobić zaburzeuie; se mente in 
versum, oddać się; oculos in ali- 
quem (zwrócić); orationem in cla- 
rissimos viros; pctitiones ita con- 
jectas. 

Conjugatio, óni*, i. przywiązywa¬ 
nie; powinowactwo wyrazów. 

Conjugi&lis, e, małżeński. 
Conjugium, ii, połączenie, zwią¬ 
zek, zwłaszcza małżeński; 2) mał¬ 
żonkowie, para, stadło małżeńskie. 

Conjugo9 1. łączyć,sprzęgać; ver- 
ba conjugata, wyrazy z jednego 
źródła pochodzące. 

Conjunote, przysł. łącznie, zale¬ 
żnie; 2. ściśle, poufale, cum ali- 
quo vivcre. 

Conjunctim, przysl. wspólnie, ra¬ 
zem. 

Conjunotio» ónis, z. połączenie, 
zjednoczenie, szczegół, a) małżeń¬ 
stwo, pokrewieństwo, przyjaźń; 
także: meutis cum externis inenti- 
bus, zgoda; b) związek wyobra¬ 
żeń; c) spójnik. 

Conjunetus, a,um, złączony, spo¬ 
jony; przenoś, a) związkiem mał¬ 
żeńskim połączony, viro; spokre¬ 
wniony, zaprzyjaźniony, spoufalo- 
ny, z bliźszem oznaczeniem, albo 
bez określenia, np. propinqua co- 
gnatione; propinquitatibus affini- 
tatibusąue; genere inter se; san- 
guine; intima familiaritate; takźo 
Pompejus conjunetus; conjuncti; 
cińtas c. populo Romano; amici- 
tia conjunctior; b) związek z czćm 
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mający, zgadzający się, zbliżony 
do czego, judicium cum re con- 
junctum; praecepta officii con- 
juncta naturae; stąd conjunctum, 
i, n. związek; 2) blizki, grani- 
czący, sąsiedni, tecta conjuncta 
moro. 

Conjungo, junxi, juuctum, 3. łą¬ 
czyć, jednoczyć, aliąuid cum ali- 
qua re; albo alicui rei, np. mou- 
tee cum muro; deitram dextrae, 
columcllas inter se; aliąuid ali- 
ąua re; calamos cerft; stąd a) 
we względzie wojennym, złączyć, 
połączyć, eas cohortes cum exer- 
citu suo; oppidanos sibi; se albo 
copias, exercitum, castra cum a- 
hquo, albo alicui, złączyć się al¬ 
bo swoje wojska z kim połączyć; 
conjungi, nadejść, zetknąć się, 
złączyc się; castra castris, jeden 
obóz utworzyć; b) połączyć, noe- 
tem diei c. do późnej nocy po¬ 
dróżować; pauca scribenda con- 
jungendaąue huic commentario sta¬ 
tui (dodać, przydać); vocales, 
skracać, ściągać; bellum, wspól¬ 
nie prowadzić; c) połączyć związ¬ 
kiem małżeńskim, aliąuem cum 
aliąuo; także: nuptias (skojarzyć); 
połączyć związkiem przyjaźni, po¬ 
krewieństwa, c. amicitia, affinita- 
te, albo samo conjungere; se c. 
(ożenić się, pójść za mąż); euma- 
micum cnpiebat sibi conjungi; tak¬ 
ie: amicitiam, skojarzyć; aliąuem 
sibi, zjednać sobie kogo do celów 
politycznych; w ogóle: causam a- 
licujus cum coąwnuni salute; ali¬ 
ąuem cum deorum laude (stawić 
w równi); religiouem suam cum 
testibus (dać wiarę). 

Conjur&tio, ónia, z. sprzysięienie, 
spisek; 2) sami spiskowi. 

Conjtlro, 1. razem przysięgać, zo¬ 
bowiązywać się przysięgą zprzyp. 
4 i tryo. bez.; stąd poet. łączyć 

się, ag mina conjurata; conjuratae 
mille rates (okręty połączonych 
Greków); l) sprzysięgać się, knuć 
spisek, inter se, z nast. 4 przyp. 
i tr. bezok.; conjur. contra rempu- 
blicam; cum aliąuo in caedem a- 
licujus; in omne flagitium; conjura- 
tum est in eum a senatoribus 
(sprzysięgli się na niego senatoro¬ 
wie); cnm aliąuo c. ad aliąuid 
faciendum , także z nast. ut; z tr. 
bezok.; poet. arma conjurata (broń 
sprzysięźonych); często rzeczow. 
conjurati, orum, m. spiskowi, 
sprzysiężeni; c) łączyć się, dawać 
wzajemną pomoc, conjurat arnice. 

Conjux i conjunx, jngis, m. i i. 
małżonek, małżonka, mąż, żona, 
poet. narzeczona, oblubienica. 

Conl- i conm-patrz coli- i comm-« 
Conneoto, nexui, nexum, 3. zwią¬ 
zać, połączyć, właś. i przenoś.: 
res; aliąuid cum aliąua re, albo 
alicui rei; res inter se; stąd con- 
neius, złączony, związany, spojo¬ 
ny, connexi bis funeribus dies, 
najbliższe; szczegół — concludo, 
dołączać zdanie wnioskowe; rze- 
czow. connexum, i, n. połączenie, 
powiązanie. 

Connitor, nisus, 3, z calei siły 
opierać się, wspierać się, aby po¬ 
wstać, c. ad surgendum; conni- 
tuntur, ut se erigant; stąd silić 
się, piąć się, wdrapać się, wła¬ 
zić na wyższe miejsce, in sum- 
mum jugum; — przenoś, usiło¬ 
wać, zadawać sobie pracę, 
z tr. bez. albo z ut i tr. łącz. tak¬ 
że samo conuiti. 

Conmveo, nivi, albo nixi, 2. za¬ 
mykać, mrużyć, oculos; — prze¬ 
noś. przez szpary patrzćć, pobła¬ 
żać, in hominum sceleribus con- 
nivetis; b) zwolnieć w gorliwości, 
ylrtos connivexet. 

Connublilie, e, małżeński. 
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OonnttMtun f ii , n. małżeństwo; pra¬ 
wo zawierania związków* małżeń¬ 
skich. 

ConopÓmn, i, h. i conopium, ii, 
m. zasłona przeciw komarom. 

Conor, 1. przedsiębrać, starać się, 
hyć w chęci, usiłować, aliąuid; 
tecum agere, aitiugere; conati, si- 
(czy); ne frustra dehortando impo 
dire conemini (uie zadawajcie so¬ 
bie próżnćj pracy w odradzaniu); 
multa stuite (wiele nierozsądnych 
zamiarów przedsiębrać); prius cogi- 
tare, quam conari; stąd conatum, i, 
jt. przedsięwzięcie, zamiar, conata 
perficere, najczęścićj w licz. mn. 

Conquass&tio, dnia, i. wstrząśnie- 
nie; — przenoś. osłabienie, z wą¬ 
tlenie, vaietudinis. 

Conąuasso» 1. mocno wstrząsać; — 
przenoś, zwątlić, skołatać, stargać, 
osłabić, mens conąuassatur; pro- 
rinciae conq. 

ConoLufiror, ąuestus, 3. żalić się, 
skarżyć się, narzekać na co, ali¬ 
ąuid, albo z 4 przyp. i tr. bez.; 
de aliąua re; cum aliąuo, przed 
kim. [us, 7n. użalanie się. 

Conqueatio, ónis, i. i conąuestus, 
Conąuiesoo, qui5vl, ąuiótum, 3. 
wypoczywać, spać, ustawać, być 
nieczynnym, meridie conquieve- 
rat; ab armis; natfgatio; — prze¬ 
noś. zajmować się czćm z upodo¬ 
baniem, przestawać na czćm, znaj¬ 
dować zadowolenie; in nostris stu- 
diis libentissimo conąuiescimus; 
in amici beuevo4entia. 

Oonquiro» quialvlt quialtum, 3. 
poszukiwać, dostarczać, dostawiać, 
socios, arna, obsides; — przenoś, 
sprawiać, dostarczać, yoluptatem, 
suaritates; 2) śledzić, szukać, ali- 
quem; 3) zapędzać się za czćm, 
zamyślać co, chcióć popełnić, vo- 
luptates; piacula irae deOm; ali¬ 
ąuid ficeleris. 

Oonquialte v pttyzl. starannie, wy¬ 
bornie. 

Oonqulaitloa Onis, ż. wyszukiwa¬ 
nie, pecuniarum; zaciąg żołnierzy, 
werbunek. [cy, werbownik. 

Conquiaitor, firis, w. wyszukują- 
Conąuisitus, a, urn, wyszukiwa¬ 
ny, wybrany. 

Conr- patrz corr-. 
Conaalutatio» óuis, i. pozdrowie¬ 
nie, przywitanie. 

Conwaluto, 1. pozdrawiać, przywi¬ 
tać, aliąuem regem, dictatorem. 

Conaanesco, sanui, 3. przychodzie 
do zdrowia, wyzdrowieć. 

Conaanguineus, a,om,związkiem 
krwi połączony, spokrewniony, 
umbrne, cienie krewnych; rzeczom. 
krewny, krewniak; w licz. mn. ty¬ 
tuł honorowy ludów, które jednako¬ 
we z Rzymianami prawa i przy¬ 
wileje miały, qui eodcm jurę et 
ii8dem legibus utuntur;—przenoś, 
podobny, consaa. ieti sopor. 

Consanguitiitaa* itis, z. pokre¬ 
wieństwo , powinowactwo. 

Conoauoto, 1 ranić. 
Conaoeleratus,a, um, zbrodniczy, 
niegodziwy, vultus, mens, impe- 
tus consce. (twarz, i t. d. zbro¬ 
dniarza;. 

Conaoelero, 1. splamić zbrodnią. 
Conacendo, ecendi, sconsum, 3. 

wstępować, wsiadać, eąuum, al¬ 
bo ineąuum, currum, Capitolium, 
navem albo in narem, albo samo 
conscendere, wsiąść na okręt, 
postąuam conscendissfi suos vidit. 

Conscensio, Ónls, ó. wsiadanie, 
in naves. 

Conscientia, ae, z. wspólna wia¬ 
domość o czem, plurium; de ali¬ 
ąua re, albo alicujus rei; alicujus 
conscientiam metuere; 2) poczu¬ 
wanie się do czego, sceleris, facti: 
sumienie, recta, bona, mała; ma¬ 
gna est vis ccnscientiae. 
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Conaoindo. soidi, sclssnia, 3. roz¬ 
szarpać, iozdzierać; przenoś, 
liyd, szarpać, trapić, maledictis; 
conscindunt hoininem curae. 

Consoio, scire, poczuwać się do 
czego, sibi aliąuid. 

Consaiaoo, soivi, • ci tum, 3. wspól¬ 
nie postanowić, uchwalić, bcllum; 
zgadzać się, in illo uno laudan- 
do conscierunt; 2}aliquid sihi, in 
se, albo samo aiiquid, nabawić 
cobie czego, zadać, zrządzić, na¬ 
razić (sibi) mortem, necem, exi- 
lium, facinu9 in se ac iuos foedum. 

Cousciuł, a, um, wspólnie z kim 
świadomy, wiedzący o czćm; rze- 
czo w. świadek, uczestnik, uczest¬ 
niczka, alicui sceleris, wspólnie 
z kim wiedzący o-; c. conjuratio- 
nis (sprzysięźony); conscius faci- 
nori; dealiquare; multis consciis, 
quae (res) gererentur (gdy wielu 
e tćm wiedziało); sine ullo con- 
scio; conscios celare; — przenoś, 
cons. fati sidera; c. nox. silra; 
2) sibi conscius, poczuwający się 
do czego, alicujus injuriae, cae- 
dis, sermonis; otsi mihi sumeon- 
scius, z 4 przyp. i tr. bez.; quum 
sibi c. esiet, ze zdaniem względ.; 
— przenoś. Tirtus c., wewnętrzne 
przeświadczenie o męztwie; ani- 
mus c. (poczuwający się do winy). 

Consoribo, scripsi, scriptum, 3. 
spisać, milites, legiones (zaciągać); 
tres centuriae equitum conscriptae 
sunt (utworzone zostały); patres 
conscripti, tytuł dawany senato¬ 
rom; pateT conscriptus factus sum; 
i poet quod sit conscripti ofilcium; 
2) napisać, układać na piśmie, e- 
pistolam, libmm, testamenta, le- 
gem; 3) zapisać co czćm, całą 
przestrzeń pismem zapełnić, ali- 
quid aliqua re. 

Oonacriptio, dnia, i. spisanie, u- 
łoienie na piśmie, faisae c. quaa- 

stionum, sfałszowanie protokółu 
śledczego. 

Oo&seoo, secui, sectum, 1. pokra¬ 
jać, porznąć, podrobić. 

ConseorAtio, dnia, t święcenie, 
poświęcenie. 

ConsÓcro, 1. święcić, poświęcać, 
aliquid alicui, aliquid aliqua re. 
Carthaginem Teterem, bogom po¬ 
święcić; Liberum; Bomulus con- 
secratus est; consecrata immorta- 
litas, ubóstwienie; — przenoś.'U- 
wiecznić, unieśmiertelnić, memo- 
ria et literis, amplissimis monu- 
mentis; aliąuem ad immortalitatis 
et religionem et memoriam con- 
secrare 

Conaeotiriua9 a, um, idący za 
czćm, wynikający z czego, nastę¬ 
pny; rzeczow. consectarium, li, n. 
wniosek. 

ComectatrŁr, łoi*, i. ubiegająca 
się za czćm. 

Conaeotio, dnia, i. rozcięcie, rą¬ 
banie, arborum. 

Ccftuector, 1. iść, zmierzać,postę¬ 
pować za kim, towarzyszyć, ści¬ 
gać, hostes, naves, praedones; — 
przenoś, godzić na co, ubiegać się za 
czćm, opes et potentiam, imitan- 
do aliquid (dokładnie naśladować); 
b) czepiać się czego, trzymać się, 
verba. 

ConaeoCltio, dnia, ś. następstwo, 
wniosek, związek, rerborum. 

Conaeneaoo, senni, 3. zestarzćć się, 
consenuit in armis; ignobili seT- 
yitute; in aliquo loco, albo ali- 
quo loco, circa aliąuem locum; 
stąd stracić czerstwość, upadać na si¬ 
łach, moerore et lacrimis;— przenoś, 
consenescunt Tires, animus patris 
consenuit; wyjść ze zwyczaju, u- 
padać, tracić powagę, cujus co- 
gnomen (Magnus) consenescit; le- 
ges; auctores. 

Oonso&tlo, dnU# zgoda, zgadza- 
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nie sie, gentium; naturae; spikuie- 
nie sie, sprzysiężenie się, llberta- 
tis vindicandae, dla odzyskania wol¬ 
ności ; globus consensionis, klub dla 
wykonania wspólnego zamiaru. 

Consensus, us, m. zgoda, jedno¬ 
myślne zezwolenie, wybór, sena- 
tus, militum, ejtercitus, oinnium; 
quorum consensu praeerat classi; 
defectionis (spólnictwo, uczestnic- 
ctwo); stąd consensu, jednomyśl¬ 
nie, podług życzenia powszechne¬ 
go; — przenoś, naturae (harmo¬ 
nia, zgodność); omnium doctrina- 
ram. 

Consent&nous, a, um, zgodny, 
stosowny, odpowiedni, przyruroi- 
ty, cuin aliąua re, albo alicui rei; 
stąd consentaneum est, przystoi, 
jest rzecz zgodna z rozumem, z tr. 
bez., tudzież z 4 preyp. i br. bez. 

Consentla, ae, i. miasto Brucyów; 
stąd Consentinus, a, um, Kousenr 
tyuski, 1 Consentini, orum m. 
Konsentynowie. 

Oonsentlo, sensi, sensum, 4. zga¬ 
dzać się, być jednego zdania, być 
w porozumieniu, de &liqua re, 
cum aliquo de aliqua re; ad 
rempublicam conserrandam, czę¬ 
sto samo eona. z 4 przyp. albo 
z ut i trybem łącz.; Jednomyślnie 
postanowić; takie: consentire in 
aliąuem regem (zgodzić się na wy¬ 
bór króla); trzymać z kim, pro 
Romanis tota consensit Italia; w złćj 
myśli: sprzysiądzsię, spiknąćsię, 
contra aliquem, ad aliąuem op- 
primeudum; beili faciendi causa; 
—przenoś, consentit omni ©x parte 
secum oratio, zgodna mowa we 
wszystkich swych częściach; con- 
senuunt omnes Inter se partes: his 
principiis reliąua c. 

Conaćplo, sepsi, septum, 4. ogra¬ 
dzać płotem, murem otaczać. 

Oon£oqueufi» tis, stosowny, pr*J<- 

zwoity, conseąuens est, idzie it 
tćm, stąd wypada, wynika, z 4 
przyp. i tr. bez. albo z ut i tr. 
łącz.; rteczow. wniosek, domysł. 

ConB6quen.Ua, ae, i. następstwo, 
skutek. 

Consequor, cutus albo ąuutus, 3. 
iść za kim, następować, aliąuem 
albo aliąuid; po nieprzyjacidsku: 
ścigać, gonić, reliąuos, copias; 
pod względem czasu : następować, 
zbliżać się, aliquem actate albo 
samo aliąuem, annus qui conse- 
ąuitur; omnes anni conseąuentes; 
has tam prosporas res consecuta 
est su bita commutatio; — prze¬ 
noś. a) naśladować wzór, zwyczaj, 
iść za czćm, za kim, aliąuem; 
eum morem; alicujus sententiam; 
ć) następować jako skutek, quod 
dictum magna inridia consecuta 
est; ex quo illud natura conseąui, 
ut-, 2) doścignąć, dogonić, aliąuem, 
naves; samo cons. nadejść potem, 
interim reliąui legati sunt conse- 
cuti; — pnenoś. osiągnąć, otrzy¬ 
mać, dostąpić, dopiąć, pozyskać, 
hereditates, opes quam maximas, 
praemium, ąuaesturo, vi domina- 
tionem, magistratum, beaeroleu- 
tiam, familiaritatem alicujus; glo- 
riam, famam, majora, multum in 
eo i t. p< mors conseąuitur tum- 
dissimum (dosięgnie, dotknie); pro- 
speritas, felicitas conseąuitur ali- 
auem (spotka, będzie udziałem); 
3) wyrównać, aliąuem majorem; 
dokładnie, odpowiednio Vyrazić, 
przedstawić, laudos alicujus Ter¬ 
bu; orationemaguitudiuem; 4) po¬ 
jąć, objąć, poznać, dociec, simili- 
tudinem veri; aliąuid memoris; 
conjectura (domyślić alę). 

Oonsćro, serui,sertum, 3. złączyć, 
spoić, spleść, skojarzyć, whic. 1 
przenoś, lorica oonserta hamis; ls* 
tus lateri; tennouem o. rozmawiać* 
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szczegół, w znacz, wojen. virum 
Tiro, ar ma armis; conserta robo- 
ra rirorum (ścierający się z sobą 
najdzielniejsi mężowie); często: 
cons. pugnain, proelium, certa- 
men, manum, manus, potykać 
się, staczać bitwę, wręcz wal¬ 
czyć; n&ris conserta, ścierający 
się w walce z drugim: — przenoś, 
haud ignotas belli artes inter se. 

ConsÓro» sevi, sitnm, 3. (w przeszl. 
dok. rzadko: conserui), zasiewać, 
zasadzać, agros, aliquid frumento; 
in.sula eonsita palmis; 2) siać, sa¬ 
dzić, arbores; stili caeci consiłi, 
pale ostre uk ryto, zasadzone w ziemi. 

Conaerte, przysł. ściśle, łącznie. 
Conserva, ae, i. spólniewolnica. 
Conaarvatio, ónis, i. zachowanie, 
ntrzymanie w całości, frugum; 
przestrzeganie, zachowanie, deco- 
ris, aeąuabilitatis. 

Conaervator, óris, m zbawca, 
wybawca, obrońca, zachowawca. 

Con«ervfttrŁx, ioia, i. zbaw czyni, 
opiekunka. 

Conaervo, 1. zachować, utrzymać 
bez uszkodzenia; rem famiiiarem 
obronić, ochronić, ocalić, urato¬ 
wać, homines; dopełnić, zacho¬ 
wać, leges; jusjurandum. 

ConaervuB, i, m. spólniewolnik. 
Gowiessor, ória, m. spćlsiedzący 
(przy stole, w sądzie). 

Consessus, us, m. siedzenie obok; 
zgromadzenie siedzących osób, po¬ 
siedzenie. 

Consider&te, przysł. rozważnie, 
bacznie. 

Consideratio, ónla, i. rozwaga, u- 
waga, przypatrywanie się. 

Conaider&tus, a, um, uważny, ba¬ 
czny, ostrożny, oględny, homo, 
Yorbum. 

Cozurfdćro • 1. ze wszech stron 
przypatrywać się, pnepatrywać, 
przeglądać, frumcntmn; foraam 

ludi gladiatorii; rozważać, brać 
na uwagę, zastanawiać się, a- 
liquid do aliqua re, cum aliquo; 
z następu, zd. względ.; z ut al¬ 
bo ne, uważać na to, aby-, albo 
aby nie-. 

ConsidiuB, ii, f». imię familii 
izymskićj. 

ConBido. «Sdi9 sessnm, 3. a) u- 
siąść, aliquem considere juberc; 
longis considere scamnis; in ali- 
quo loco; inter ulmos, sub ilice, 
antę focos; i t. p.; b) osiąść, in 
finibus Ubiorom; his regnis; c) 
zasiąść do narady, do sądzenia 
spraw, in &liquo loco, ad jus di- 
ccndum; d) a żołnierzach: rozło¬ 
żyć się obozem, trzymać posteru¬ 
nek, in aliquo loco, sub monte 
ad ripas, trans flumen i t. p. ej 
o rzeczach nieżyjących: osiąść, o- 
paść, zapaść się, consedit terra, 
urbs, naris, pulris; takie o mo¬ 
wie: kończyć się, varie considat 
(junctio rerborum); — przenoś, 
nrbem consedisse luctu (pogrążo¬ 
ne w smutku); uspokoić się, zwol- 
nieć, przestać, ustać, ira, furor, 
azdor animi: oddać się nieczyu- 
ności, in otio; aliqtud considit in 
mente (wkorzeniło się, utkwiło). 

Conaigno, 1. opieczętować, tabu- 
las signis, pacta; — przenoś, po¬ 
twierdzić, udowodnić, wykazać, 
antiquitas monimentis consiguata; 
2) spisać, zapisać, aliąuid literis, 
commcntariis; — przenoś. quasi 
consignatae in animi s no tlone . 

ConailiariuB, ii, m. poradnik, do¬ 
radca. 

Consilior, 1. radzić, arnice; nara¬ 
dzać się, consiliandi cum suis 
causa. 

Consllium, ii, w. narada, namysł, 
obradowanie, quasi consilii sit res; 
consilium habere: adbibero: mitte- 
re, ire in consilium; a) rada, któ- 
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ra aię komu daje, c. dare, Bpci>* 
nere, exsequi it. p. b) zamiar, po¬ 
stanowienie , przedsięwzięcie, plan, 
pomysł, c. capere, 6equi, inire 
1 t. p., eo consilio, w tym zamia¬ 
rze; eonsilio, umyślnie, z namy¬ 
słem; Tictus consiliis Themistoc- 
lis; 2) jako przymiot: roztropność, 
mądrość, przytomność umysłu. Tir 
maxjmi consilii; vis consilii ex- 
pers; non magnitudine copiarum, 
sed consilio; 3) osoby naradzają¬ 
ce się, cognita Tolunt&te consilii; 
ox sententia consilii. 

Gonsimilis, e, podobny z przyp. 
2 i 3. 

Consipio, sipui, 3. mieć rozum. 
Conaieto* etiil, 3. 1} stawić się 
etanąć razem, cum aliquo;—prze¬ 
noś. zgodzić się, vorbis; XI) za¬ 
trzymać się, stauąć, wstrzymać 
kroki, Yiatores consistere cogunt; 
in aliquo loco; antę yestibulum; 
ad rncusam; circa albo juxta ałi- 
qnem; post aliąnem; cum aliquo 
(aby się rozmówić). Stąd a) w znacz, 
wojennem: copiae ordinatae con- 
sistunt, equites constiternnt; naves 
nostris adrersae constiternnt; c. in 
aeie, in talio, sub muro, contra 
equitcs; a fuga; t>) zatrzymać się, 
bawić, negotiandi cansa, in urbe; 
c) stanąć, zatrzymać się, jjactus 
renereus consistit (o szczęśliwym 
imacie kostek); Ister frigore consi¬ 
stit, zatrzymuje się, marznie; san- 
guis consistit (ustaje, przestaje 
płynąć); d). — przenoś, utrzymy¬ 
wać się przy czem, obstawać, za¬ 
jąć swoje stanowisko, animo con- 
firmato in causa consistere; ultra 
citraąue nequit consistere rectam; 
neque mente neąue lingua cod- 
sistere (ani myślćć, ani mówić nie 
można); hunc misemm tandem c. 
posse; c. in dicendo, zatrzymać 
się w mowie, in eo constitit, ob¬ 

stawał prxy tćm; e) zostawać, cau¬ 
sa consistit apud magistratum; con- 
silium consistit, utrzymuje się; 
stąd: być gdzie, znajdować się, 
mieścić się, in te consistit idem 
exitus; in aliis suspicio consiste- 
bai; zależćć, polegać, składać się 
z czego, bonum in honestate; spos 
in se; in una Yirtute spes aalutis; 
in eo salus et vita optimi cujus- 
que consistit; in studiis rei mili- 
taris; in lacte, oaseo, carne; fł u- 
stawać, omnis administratio Delii 
consistit; ira constitit. 

Conaitio, zasianie, zasiewanie. 
Conaltor, ória, f». zasiewacz, o- 
grodnik, nvae. 

ConsitOra, ae, L zasiewanie, szcze¬ 
pienie, sadzenie. 

Conaobrlnua, i, m. i -a, ae, i- 
siostrzeniec, siostrzenica, stryj, 
ciotka. 

Conaooi&tio, 6nis, stowarzyszenie, 
Związek, połączenie. 

Conaoci&tuB» a, um, połączony 
stowarzyszony. 

Consócio, 1. wspólnie coś przed¬ 
siębrać, ułatwić, połączyć, ali- 
quid cumaliąuo; rem inter se; se 
in omnia belli consilia. 

Consolabilis , e, dający się pocie¬ 
szyć. 

Consolatio „ ónU, i. pociecha, mo¬ 
wa pocieszająca; złagodzenie, do¬ 
dawanie serca c. timoris. 

Consolator, ória, m. pocieszyciel. 
Consoiatórlus, a, um, pocieszają¬ 

cy, literao. 
Consolor, 1. cieszyć, pocieszać, 
qai colioqui consolarique cupe- 
rent; spes hominem in miseriis 
consolari solet; łagodzić, dolorem 
aiicnjus, desiderium tui; dodawać 
serca, pokrzepiać, consolatus hor- 
tatusąue est; także biernie: canse- 
latis militibus. 

Consóno, soaui, 1. z&brzmićć współ- 
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nic, dźwięk wydać, clamor con- 
sonans (jednozgodny), stąd conso- 
nans, tis, z. spółgłoska; 2) brzmićć, 
rozlegać się, consonat nemus strc- 
pitu. 

Conaónua, a, urn, spółbrzmiący, 
fila lyrae; — przenoś, zgodny, 
harmonijny, stosowny. 

Coneópio, 4. uśpić, somno conso- 
piri sempiterno. 

Consors, tis, współdziedzic, do 
wspólnego działu należący, współ¬ 
uczestnik majątku i rodu, tres 
fratrcs consortes; frater consors 
censoris; poet. brat, siostra, cons. 
Phoebi, Dyana; w ogóle: równy 
udział w czćm mający, uczestnik, 
cons. mecuiq illonim temporum; 
c. mcndacitatis; c. sacrorum; tha- 
lami; c. socius (spólnik w intere¬ 
sach handlowych); stąd poet.: wspól¬ 
ny, tecta- 

Consortio, ónis, z. i consortium, 
ii, n. uczestnictwo; zażyłość. 

Conspeotus, a, um, widoczny, o- 
czywisty; — przenoś, okazały, zna¬ 
mienity, odznaczający się. 

Conspeotus, us, m. spojrzenie, 
wejrzenie, widok, patriae; cons. 
eet in Capitolium; quo longissime 
oculi conspcctum ferebant; stąd: 
obeaność, blizkość, in conspectum 
dare aliquid, wystawie na widok; 
in c. se dare albo prodire, stawić 
się przed kim, pokazać się; in 
conspectti senatus, w obliczu se¬ 
natu; — przenoś, pogląd, rozwa¬ 
żanie, naturac, aetatum antiquis- 
simatum; uno in cons. videre (od 
razu); brevi in conspectu posita 
descriptio. 

Conapergo, spersi, spersum, 3. 
pokrapiać, zrosić, aliquem lacri- 
mis, — przenoś, obsypać, caput 
Tąup stellis conspersum est; za¬ 
prawić, uprzyjemnić, hilaritate 
quadaxn; ozdobić, oratio consper- 

sa, quasi yerbornm sententiaram- 
que iloribus. 

Conspiciendua, a, um, uwagi go¬ 

dny, znakomity. 
Conspiolo, speii, spectum, 3. spo¬ 
glądać, oglądać, uważać, wi¬ 
dzieć, spostrzedz, ujrzćć, zoczyć, 
lucus qui ex insnla conspicieba- 
tur (był widziany); postquam na- 
yes complctas couspexerunt 6er- 
pentibus; conspici, wpaść w oczy, 
ściągnąć na siebie nwagę, sprawić 
wrażenie, arma et equi conspi- 
ciebantur; ut in neutram partem 
conspici posset (supellci); z 4 prz. 
i tr. bez.; na str. bier. z 1 przyp. 
i tr. bez. 

Conspioor, 1. spostrzedz, zoczyć, 
aliąuem albo aliquid, z 4 przyp. 
i tryb. bez.; ze zdań. względ, 

Conspiouus, a, um, widzialny, 
omnibus; undique c. tabemacu- 
lum; sidus e terris c.; yerticem 
late c. to U er e; 2) odznaczający 
się okazały, znamienity consilio, 
manu, voce c.; viri laude con- 
spicui. 

Conspirate, przysl- jednomyślnie. 
Conspir&tio, Onls, i. jednomyśl¬ 

ność, ścisły związek, zgoda, spisek. 
Oonaplro, 1. (od spiro), razem dąć, 
brzmićć, conma conspirant; — 
przenoś. zgadzać się, łączyć się 
(w dóbr. znaczeniu); ad liberan- 
dam rempublicain; sprzysięgać się, 
spiskować (w złćm znacz.); incae- 
dcm, ad res novas; conspiratus, 
sprzysiężony. 

Conspiro, 1. (od spira), w kłąb 
zwijać, se conspiraru anguis. 

Conspondeo, spondi, sponsum, 2. 
wzajemnem zaręczeniem łączyć się. 

Consponsor, ória, m spółręczy- 
ciel. 

Conspuo, spui, sputum, 3. opluć, 
— przenoś. Alpes nive c. Jupiter 
(okryć). 
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Conaptlto t 1. opluć. 
Constans, tis, stały, stateczny 
trwały, jednakowy, nieodmienny, 
vultus gradusque; conversio stel- 
larum; motus lunae; — przenoś, 
stateczny, poważny, aetas; stały, 
niezmienny, amicus, pax, fides; 
c fidei; c. in iisdem vitiis; je- 
dnozgodny, rumor, fama, scrmo; 
uparty, zawzięty, iniinici. 

Constanter, przysl. stale, niezmien¬ 
nie, conficere yicissitndines; jedno- 
zgodnie, nunciare; c. sibi dicere, 
zgodnie ze swoim charakterem, 
sposobem myślenia mówić; c. pu- 
gnarc, instare, abnuere, mocno, 
wytrwale, uporczywie. 

Constantia, ae, i. jednostajność, 
yocis atque Yultus; in vultu; sta¬ 
łość, nieodmienność, stellarum; — 
przenoś, stateczność, nieodmien¬ 
ność, słowność, pewność, promis- 
si; zgodność, dictorum omnium 
factorumque; stałość charakteru, 
stateczność, wytrwałość, animi, 
alicujus; in adeundis periculis; 
c. oppugnandi. 

C onatantinćpolis, is, £. dawnićj 
z wano miasto Byzantium. 

Conaternfttio, ónia, z. spłoszenie 
się, np. koni; — przenoś, przera¬ 
żenie , trwoga, nicspokojność, roz¬ 
ruch. 

Consterno, stravi, atratum, 3. 
aslać, pokryć, pal udem poute; 
most zarzucić na-; także: pontes 
constcrnuntur; navis constrata, o- 
patrzony pomostem, pokładem; 
yehicula constrata; maria classi- 
bus; amnem nayigiis c. pokryć; 
2) obalać, rzucać o ziemię, signa. 

Consterno, 1. straszyć, spłoszyć, 
rozhukać, equos; bier. przestra¬ 
szyć się, pecorum iu modurn con- 
sternatos caeduut fugantque; con- 
Btemari in f agam (pójść w rozsyp¬ 
kę, pierzchnąć); wprawić w za¬ 

mieszanie, nieład, nabawić stra¬ 
chu, zatrwożyć, hostes; conster- 
nari animo, zatrwożyć się, upa¬ 
dać na duchu. 

Constipo, 1. stłaczać, skupiać, mi- 
lites, numerom hominum in agrum. 

Conatituo, stitui, stitutum, 3. I) 
założyć,budować, wystawić, nsta- 
nowić, oppidum, urbem, monumen- 
tum; domicilium sibi; aedem, sa¬ 
cra ac templa, sacellum, castella, 
turres, moenia, portum, statu- 
am, i t. p. — ustanowić, zgoto¬ 
wać, zjednać, zapewnić, ustalić, 
judicium, aćcusatiouem, sibi au- 
ctoritatem, amicitiam cum aliquo; 
paccm, także: accusatorem, testem. 
II) ustawić, postawić, zatrzymać, 
legionem, legiones pro castris, iu 
acie, in armis contra hostem; octo 
cohortes, phalangem in fronte; im- 
pedimenta in colle; aciem inter 
silyas, nares; ad latus apertum, 
albo aperto latere; in alto; clas- 
sem apud Saiamina; także: aciem 
(classium); signa antę tribunal; vi- 
neas testudincsque; hiberua in 
Belgis; agmina albo signa (zatrzy¬ 
mać). W ogóle: na miejscu ozna- 
czonein w pewnym celu; 1) żyją¬ 
ce istoty postawić, umieścić, osa¬ 
dzić, przenieść, aliquem autc pe- 
des alicujus; taurum antę aras; 
plebem inagris; Hclvctios aliquo 
loco; obrać, ustanowić, naznaczyć, 
reges in ciritate; aliqucm regem; 
patronum huic causac; 2) przed¬ 
mioty nieżyjące, złożyć,umieścić, 
posadzić, infinitum aurum, arma 
in tcmplo; quercum tumulo; usta¬ 
nowić, urządzić, imperium, rognnm, 
rempublicam, deccmviralem potes- 
tatem; aerarium, Chersonesum, res; 
rem familiarem; corpus bene consti- 
tutum; b) wyznaczyć, oznaczyć, 
protium frumento; famam pretium- 
que rebus; diemconciiio, colioquio 
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pugnae; dic constituta; mercedem fu- 
nerle; locum; leges moresque; także 
ze zdaniem zależ.; dc aliquo albo 
de aliqua re c., postanowić, roz¬ 
porządzić. rozstrzygnąć; aliąuid 
cum aliquo, albo allcui, inter se, 
albo samo const. umówić się; ali- 
quid c. albo z tr. bez., albo z 4 
przyp. i tr. bez. albo ze spój. ut 
i tr. łącz., umyślić, postanowić so¬ 
bie, powziąć zamiar, qua consti- 
tuerat proficiscitur. 

Corutitfitin, dnia, i. ułożenie, 
skład, stan, własność, causac; c. 
firma corporis; urządzenie, po¬ 
rządek, rcligionum; ustanowienie, 
oznaczenie, summi boni. 

Coastttfitum, i, #». umowa, ugo¬ 
da, układ, ad cons. stosownie do 
umowy. 

Conato, atiti, stitum f sfcire, stać 
razem, priusąuam constarel hos- 
tlum acies; — przenoś, a) zga¬ 
dzać się, e. cum superioribus; 
hoc mihi tecum constat, w tćm 
się zgadzamy; constare sibi, zga¬ 
dzać się z sobą, nic być z sobą 
w sprzeczności; in aliąua re; bj 
ratio constat, rachunek się zgadza; 
2) być statecznym, jednakim, nie 
zmienić się, wytrwać, u i lidem or- 
dines manipulique constarent, nu- 
merns legionom constat; color 
ei non constat (zmienił się); men¬ 
ie constare, mićć przytomny u- 
myał; sententia constat animo (mo¬ 
cne postanowienie); cuncta vidot 
coelo constare sereno (nic się nie 
zmieniło); trumma tamen omnia 
konstant, wszystko zostało bez 
zmiany; coustat mihi, postanowi¬ 
łem niezmiennie; z następ, zdań. 
względnćm; Aj kosztować, dimi- 
dio minoris (o połowę mnićj; 
quandnngcntis millibus; rictoria 
constabat morte plurimomm riro- 
rum, zwycięztwo opłacono stratą 

wielu ludzi; c) być jawnem, wia- 
domćm, pewnóm, constat factum; 
c. de aliąuo; constat albo c. in¬ 
ter omnes albo omnibus; constat 
mihi (wiem z pewnością); z przyp. 
4 i tr. bez 3) składać się z czer 
go, ei animo et corporc; polegać 
na czćm, Tictoriam in Tirtute con¬ 
stare. 

Oonstratum, i, n. pokład. 
Constrtago, striuii, strictum, 3. 

związać, sarcinas; marszczy ć, 
frontem, — przenoś, skracać, con- 
stricta narratio; 2) krępować, ście¬ 
śniać, ograniczać, catcnis, legibus, 
jurejurando. 

Conafcruotio, ónia, i. spojenie, 
złączenie, budowa, homiuis; — 
przenoś, c. verborum albo samo 
cons., składnia. 

Conatruo, struxi, structum, 3. 
składać w stos, w kupę, pccuniani, 
rea; budować, wznosić, mondum, 
aedificinm, pyram, nidos. 

Con«tuprfttor6 óris, m. nierządni k. 
Oonafcupró, 1, gwałcie. 
Conaualia, patrz Consus. 
Consuftsor, orie, tn. doradzca. 
Consddo, 1. potnićć, pocić się. 
Consuefaoio, leci, factum, 3. przy¬ 

zwyczajać, aliquem z tr. bez. 
Conauesoo, eu6vL, su&tum, 3. 
przyzwyczaić się, nawyknąć, pro- 
nunciare; dolori; consuerit hoc 
accidere (to się zwykle zdarz i); 
b) consnescere cum aliąuo, albo 
aliąua, żyć z kim w poufałych 
stosunkach, prowadzić życie nie¬ 
rządne; consuetus, przyzwyczajo¬ 
ny, circo; zwykły, zwyczajny, c. 
libido; pcricula consueta*habere; 
rerba consuetisstima, Ovid. Met 
ZŁ 637. 

Oonmietddo, Łois, z. obcowanie, 
zażyłość, poufałość,związek, con- 
suetudlne juncti inter fios gumus; 
dare se in consuetudinem alicui; 
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insinuare se in c. alicujus ; consue- 
tudo epiatolarum, obcowanie listo¬ 
wne; c. dissoluta, rozpusta: 2) 
zwyczaj, nałóg, sposób życia, pro 
albo ex albo samo consuetudiue, 
podług zwyczaju, zwyczajem; prae- 
ter cons. wbrew zwyczajowi; ve- 
nire in c. wejść we zwy czaj albo 
przyzwyczaić się; coutra c. Ro- 
manae libertatis (inaczćj, jak wol¬ 
ni Rzymianie byli przyzwyczaje¬ 
ni); assimulata castrorum consue- 
tndinc (gdy naśladował zwyczaj¬ 
ny obozowy porządek); in cons. 
licentiae renire (przyzwyczaić się 
do życia rozpustnego); cons. lo- 
quendi albo samo cons. zwyczaj 
mówienia. 

Oonaul, ulia, m. Konsul, w licz. 
mn. Consules, Konsulowi©, dwaj 
na rok jeden wybierani najwyżsi 
urzędnicy w czasach rzeczypospo- 
litój Rzymskiój, z początku z wła¬ 
dzą królewską, od którćj późnićj 
oddzielono wydział sądowy przez 
ustanowienie Pretorów. Stali na 
czele rządu, zwoływali senat i 
zgromadzenia ludu, przewodniczyli 
im i wykonywali ich postanowie¬ 
nia. Mieli rozległą władzę ka¬ 
rania, która jednak przez prawo 
odwołania się do ludn (prorocatio) 
była ograniczoną. Mieli dwuna¬ 
stu liktorćw, którzy przed nimi 
z pękami rózg chodzili. Za obrę¬ 
bom Rzymu byli konsulowi© ua- 
czelnymi wodzami wojska, nic słu¬ 
żyło im jednak pTawo zawierania 
pokoju i robienia układów. Zresz¬ 
tą po upływie rocznego urzędo¬ 
wania byli obowiązani snrawę 
Z niego zdawać. Imiona Konsu¬ 
lów służyły do oznaczenia lat, jak 
np. Tj. Genucio et Q. Serrilio Coss. 
(aa konsulostwa); takie: L. Aemi- 
11© Cos. Czasem consul używa się 
Za prokonsul. 

Consularis, e, konsularny, impe¬ 
rium, potestas; comitia c. (na 
których obierano konsulów); Tir 
consularis albo samo consularis, 
były konsul. 

Conaulftriter, przysł. po konsu- 
lowsku, jak przystoi konsulowi. 

Consuiatua, us, m. godność kon¬ 
sula, konsulat. 

Consulo, consului, consultum, 3. 
a) naradzać się, consulendi occa- 
sio; de salute alicujus; in medium 
albo in commnne (naradzać się 
wspólnie względem przedmiotów 
dobra publicznego); postąpić wzglę¬ 
dem kogo, obejść się, cnideliter, 
grarius, superbe; takie: de ali- 
quo grarius; b) radzić się kogo, 
prosić o radę, aliquem; c. ali- 
quem ze zdaniem zależ.; aliqucm 
de aliqua re; radzić się wyrocz¬ 
ni, Apollinem z nast. zdaniem za¬ 
leż.; Delphos mittere consultum 
ze zd. zależ.; rates, haruspicem; 
stąd cons. exta, sortes i t. p-; za¬ 
pytywać o radę znawców, stąd con- 
suitus, biegły, zdatny do porady, 
juris albo jurę consultus, pra¬ 
wnik; quid agant, consulunt, na¬ 
radzają się, rozważają;- przenoś 
speculum; c) zaradzać, mieć 
o czćm albo o kim staranie, ciri- 
bus, victis, reipublicae; małe pa- 
triae; sibi (poradzić sobie w czem); 
salnti alicujus; ritao suae; Tcbus 
suis; dignitati, famae gloria©; ti- 
mori magis quam religioni; 2) ra¬ 
dzić, rady udzielać, manu c. mi- 
litibus, skinieniem dawać radę. 

Consulte, i oonsulto, przysł. roz¬ 
myślnie, z zamiarom. 

Consulto, 1. obradować, radzić o 
czem, de aliqua re; aliąuam lem; 
in medium, o przedmiotach dobra 
publicznego; ad eam rem con9ul- 
tandam; także z nast. zd. zaleź. 
b) con9. reipublicae, mićć staranie; 
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Conaultór, órts, m. Tadzący się 
kogo, klient, consultor ubi ostia 
pulsat; 2) doradca właś. i prze¬ 
noś. ira et cupido pessimi consul- 
tores. 

Conaultrix, Icia, z. doradczyni, 
dozorczyni. 

Consuitum, i, w. uchwala, posta¬ 
nowienie w skutku narady; sena- 
tus c. 

Oonaultus, a, um, roztrząsany, 
rozbierany, rozważany; 2) biegły, 
patrz consulo. [zorność. 

Consultus, us, m. rozwaga, prze- 
Consummo, 1. zbierać w jedno; — 
przenoś. in suurn decus nornen- 
que velut consummatam ejusbolli 
gloriam (promienie sławy tćj woj¬ 
ny jakby w jednern ognisku na 
jego głowie do jego uświetnienia 
zebrane); wykonać, wydoskonalić, 
wykończyć, consummata ars elo- 
quentia. 

Conaumo, sumpsi, sumptum 3. 
brać do czego, spotrzebować, zu¬ 
żyć, strawić, przejeść,zmarnować, 
roztrwonić, pecuniam, p&trimo- 
nium, omnia bona; biernie z 6 
przyp. consumi flammis, inecn- 
dio, spłonąć; morbo, moerore, fa- 
me, siti, być wycieńczonym, znę¬ 
kanym; z wątleć; b) — przenoś, 
łożyć czas, poświęcać, przepędzać 
na czcm, boras sermone: agro Ta- 
rentino aestatem; także: zmarno¬ 
wać, strawić, magna parte dici 
consumpta; c) wyczerpać, iniseri- 
cordiam (nie spodziewać się lito¬ 
ści, nie zasługiwać na nią); 2) o- 
brócić na co, użyć, in aiiqua re; 
także nadaremnie: orationem, pre- 
ces, próżno mówić, prosić; marę, 
terras, napróżno podróżować. 

Canaumptio, ćnia, i. nakład, koszt, 
2) niszczenie. 

Consumpior, ćris, i. niszczyciel, 
marnotrawca. 

Consurgo, surrexi, surrectum, 3- 
powstać, podnieść się wspólnie, 
senatus; honorifice alictii; w zna¬ 
czenia wojennem: powstać, wy¬ 
buchnąć, in arma; sublatum alte 
consurgit in ensem; — przenoś, 
terno consurgunt ordine remi; 
quercus geminae consurgunt. 2) 
wystąpić do mówienia; — przenoś, 
consurgit bellum. 

Consurreetio, ónis, i. powstanie. 
Consus, i, m. dawny bożek Itzy- 
mian, na cześć którego w sierpniu 
święto Consu&lia, ium, n. ob¬ 
chodzono. 

Cont&beeco, tabui, 3. zwolna 
schnąć, chudnąć, wycieńczać się. 

Cont&bul&tio, onis, i. piętro, po¬ 
kład, obicie deskami. 

Contabulo, 1. piętrzyć, obijać de¬ 
skami. 

Contaotua, us, m. dotykanie, ze¬ 
tknięcie się z kim; stąd zaraza. 

Cont&gio, onU, i. zetknięcie się, 
uczestnictwo: stąd zaraza fizycz¬ 
na i moralna; 6) wpływ;działanie. 

Cont&gium, ii, s. zetknięcie się, 
związek; zaraza, zwykle w liczbie 
mn. szczegół, u poet. mutua con- 
tagia lucri, sceleram. 

Conttomlno, 1. zeszpecić, spluga- 
wić, skazić, aliquid albo se ali- 
qua re, fizycznie i moralnie; stąd 
contaminatus, a, um, skalany, 
zhańbiony, sromotny, scelere, vi- 
tiis. 

Contego, texi, tectum, okrywać, 
przykrywać, aliquid, albo aliquid 
aliqua re; ukrywać, taić, inju- 
riam, Yitia fronte; schronić, mili- 
tes in tecta. 

Contemero, 1. znieważyć, zhań¬ 
bić, zgwałcić. 

Contemno, tempsi, temptum, 3. 
gardzić, mało cenić, lekceważyć, 
nie przywiązywać wagi do czego, 
nie bać się, aliqnem albo aliquid; 
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ee contemnere, mało osobie trzy¬ 
mać; contemnendas, a, um, wzgar¬ 
dy godny, podły, nikczemny. 

ContemplAtio, ónis, przypatrywa¬ 
nie się, rozważanie, naturae; 
wzgląd, contemplatione justitiae, 
przez wzgląd na-. 

Contemplatór, ória, m. postrze- 
gacz, rozważający co. 

Contempl&tus. us, m. zastanawia¬ 
nie się, rozważanie. 

Contemplor, 1. przypatrywać się, 
oglądać, uwagę na co zwracać, 
aliquem albo aliquid; contempia- 
tus, a, um, takie w znacz. bier. 

Contemptim, pnyit. wzgardliwie, 
ze wzgardą, z lekceważeniem. 

Contemptio, onis, Z. pogarda, 
lekceważenie. 

Contemptor, óris, m. i contcmp- 
trix, icis, f. wzgardziciel, wzgar- 
dzicielka, animus lucis contemptor. 

Contemptua, a, um, wzgardzony, 
wzgardliwy, małoznaczący. 

Contamptus, us, m. wzgarda, lek¬ 
ceważenie, esse contemptui, być 
przedmiotem wzgardy; habere a- 
iiquid contemptui, pogardzać czćm. 

Contendo, tendi, tentum; 3. 1) 
przech. ściągać, związywać, vin- 
cula; — przenoś, porównywać, a- 
liąuid cum aliqua re, albo alicui 
rei; bj napinać, natężać, wyprę¬ 
żać, naciągać, arcum, nervos; fi- 
des neiris, tormenta, navem, re- 
mulco; jako skutek: ciskać, strze¬ 
lać, telum in auras; hastam; — 
przenoś, nsilnie się staiać, usiło¬ 
wać, zadawać sobie pracę, id, 
hoc; antum ltineńs (przedsię¬ 
brać), zwykle z ut albo ne; czę¬ 
sto z tryb. bez., cum his legioni- 
bus ire contendit (pośpieszać, dą¬ 
żyć), takie: quo cojltcndit (perre- 
nire) perrenit; domagać się usilnie, 
dopraszać się, ąuippiam ab aliquo, 
albo ab ajląuo, ut-; utrzymywać, 

twierdzićj uroczyście zapewniać, 
aliqmd contra alląuem; często z 4 
przypad. i tryb. bez. contendit, 
falsa esse delata; contendo nostram 
aetatem tulisse; II) nie Przech¬ 
ód rozprawiać sie z kim, spierać 
się, walczyć, spółubiegać się, cum 
aliquo; cum adiquo armis, bello, Eroelio, copiis, verbis, dolis atque 
illaciis; magie rirtute quam do¬ 

lo; contra aliquem armis, adrer- 
sus bostium vires, quoad stans 
complecti posset atque contende- 
re; inimica mantę eum contendis 
se; cum aliqtto (w podaniu ceny 
na sprzedaży publicznej); cum ali- 
quo de principatu, de ho norę re- 
gni, de potentatu; b) spiesznie 
się udać, pospieszyć, dążyć,z przyim. 
ad, in, per i 4 przyp. domum, 
Ephesum, Lacedaemoncm; usilnie 
się o co starać, piąć się do cze¬ 
go, ad salutem, ad gloriam; do 
aliqua re. 

Contento, przysl. z natężeniem, 
mocno, usilnie. 

Contentio, ónii, i. natężenie, wy¬ 
silenie, vocis, animi; summa lub 
ingenti contentione pugnare, dimi- 
care; — przenoś, usilne staranio 
się, ubieganie się o co, honorom; 
2) porównanie, naprzeciwstawie- 
nie; 3) spór, kłótnia, bitwa, con- 
teutiones facere, venit in conten- 
tionem. 

1. Contentus, a, um (od conten¬ 
do), napięty, wyprężony, funis, po- 
plcs; — przenoś, natężony, usil¬ 
ny, stadium. 

2. Contentus, a, um (od contineo) 
zadowolony, aliqua re; z tryb. 
bez.; z quod. 

Contermmus, a, um, graniczący, 
ościenny, sąsiedni, fónti, Aegypto. 

Contero, triri, tritum, rozetizćć, 
na proch zetrzeć, pabula, cornua 
cem; — przenoś, injurias quasi 
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Foluntaria oblivione (w niepamięć 
puścić); 2) zszarzać, zepsuć przez 
używanie, zużyć, ferrum; librom 
legendo;—przenoś, coutcrere, quae 
sunt temp oram iliorum (wyczer¬ 
pać); czas przepędzić, tempus in 
studiis; diei breritatem conFiciis; 
se conterere, albo conteri in aliąua 
re, ciągle się czem zajmować; b) 
uznać, poczytać za nieważne, nie 
mające wartości, praemium. 

Conterreo, terrui, territum, 2. stra¬ 
szyć, przestraszać, aliquem, ali- 
quem aliqua re, conterritas con- 
spectu, mętu, nora sorte pu- 
gnae i t. p.; &liquetn ze spój. ne. 

Contestor, 1. świadczyć się, na 
świadectwo wzywać, deos, homi- 
nes; szczegół, litem cont. rozpo¬ 
cząć proces przez przywołauie 
świadków; także: contest&ta Ute; 
stąd contestata virtus, wiadoma, 
znana, doświadczona. 

Contaxo, tcxui, textum, 3. utkać, 
villos orium; spleść, &liquid Fi- 
minibus, vineas; warstwami, rzę¬ 
dami coś ułożyć, złożyć, złączyć, 
omne opus contezitur, equum tra- 
bibus acernis; tigna directa mate¬ 
rie;— przenoś, ułożyć, utworzyć, 
napisać, commentarioa; historia 
contcxta iliorum temporum; bJ 
związać, z czem połączyć, extre- 
ma cum primis; carmen longius 
(dalćj ciągnąć, wysnuć, dalszy 
ciąg pisać); interrupta (na nowo 
złączyć). 

Contezte,przy$l. łącznie, w związku. 
Contextns, us, m. związek, połą¬ 

czenie. 
Contioeo, 2. zamilknąć. 
Conticeaco, ticui, 3. umilknąć, 
milczeć, właśc. i przenoś. aeta9 

nulla de tuis taudibus. 
Contign&tio, ónis, z. spojenie be¬ 
lek; piętro. 

Contlgno, 1 opatrzyć w belki, spajać. 

Conttguua, a, urn, dotykający się, 
blizki, graniczący, 2) którego do¬ 
sięgnąć można, hunc ubi conti- 
guum missae fore credidit hastae. 

Contlnent, tis, stykający się, są¬ 
siedni, graniczący, blizki, ościen¬ 
ny, cnmre albo alicni rei; w od¬ 
niesienia do czasu: continentibus 
diebus (w dniach następnych); ti- 
mori perpetuo malum ipeum c. 
fuit (tuż w ślad postępowało); 2) 
pod względem przestrzeni: ciągły, 
nieprzerwany, silvae ac paludes; 
agmen; terra oont. albo samo con- 
tinens, ląd stały; pod względem 
czasu: ciągły, labor, impetus, bel- 
la, ex continenti, natychmiast; 
3) wstrzemięźliwy, umiarkowany, 
powściągliwy, in aliqua re, albo 
samo cont.; rteczow. non intem- 
perater eoncupiscere, quod Tideas, 
continentis duci debet; continens 
eausae, grunt sprawy. 

Continenter, przytlciągle, nieu¬ 
stannie, bez przerwy, 2) powścią¬ 
gliwie. 

Continentia, ae, z. powściągli¬ 
wość, wstrzemięźliwość, umiarko¬ 
wanie, panowanie nad sobą, ogra¬ 
niczenie. 

Contineo, tlnui, tentum, wiązać, 
łączyć, pone fluminis oppidam 
continet; ut singulae trabes singu- 
lis saxis interjectis contineantur, 
— przenoś, artes cognatioue qua- 
dam inter sc continentur, qui ejus 
hospitio contincretur (związkiem 
gościnności był z nim połączony); 
ut non beneficiis mu tuis, sed com- 
muni odio contineri viderentur 
(zdawali się być połączeni). 2) u- 
trzymać w całości; bier. utrzymać 
się, nie uledz zniszczeniu, quum 
agger altiore aqua contineri uon 
posset; membranae oculomm ut 
continerentur, — przenoś, utrzy¬ 
mać, zachować w całości, rempu- 
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bUca®, jura, disclpliaam; in. offi- 
cio aliąuem (utrzymać w posłu¬ 
szeństwie, w uległości); takie: a- 
liąuem in fide; se in aliąua re, 
utrzymać się przy dem, trzymać 
się czego, ciągle się czem zajmo¬ 
wać, in eiercitatione, inperenm- 
bus suis studiis; 3) wstrzymać, 
zatrzymać, exercitus, ceteros ia 
armia, merces;*) zatrzymać, wstrzy¬ 
mać, spiritum, animam, gradum, 
incendium; omnes flumina conti- 
nebant; e) trzymać, copias in ca- 
stria; exercitum castris; milites 
sub pellibus (trzymać w obozie); 
suo se loco; ut intra Taurum se 
contiaeret (został); szczegół, trzy¬ 
mać w zamknięciu, beluas septis, 
aliąuem angustissime; sese oppi- 
do; s* intra silvas; se in occulto; 
tak itr. luctus non muris contine- 
tur (wychodzi za obręb murów); 
stąd contineń aliąua re, być na¬ 
około otoczonym; d) powściągać, 
hamować, vocem, ńsum, cupidit*- 
tes, alacritatem, ammi aeąuitate 
plebem; se m aliqua libidine; 
stąd c. aliqua re, wstrzymywać 
od czego; suos a proelio; se ab 
aliqua re; ab eaemplis; jix me 
contineo, quin- (zaledwie się 
wstrzymać mogę, żebym-); conti- 
neri non posse, quin-; vix conti- 
neri, quominus-; naród w posłu¬ 
szeństwie utrzymać, poskromić, 
uśmierzyć, Macedones, o inne m re¬ 
gionem; 4) zatrzymać w sobia (o 
żołądku): c. quod recepit;—prze¬ 
noś. przy sobie zatrzymać, zamil¬ 
czeć; librum (nie wydać); dicta; 
5) w sobie zamykać, obejmować, 
in se vim caloris; primus liber 
continet res gestaa rcgum; reli- 
quum spatium mons continet (zaj¬ 
muje); sagittarii media contineban- 
tur acie (znajdowali się, byli); — 
przenoś, a) zamykać, mendum; bj 

stanowić istotę rzeczy, quod rem 
causamąue contineret, stąd biera. 
contineri aliąua re, na czóm po¬ 
legać, opierać się. 

Contlngo, tinxi, tinctum, 3. skro¬ 
pić, zrosić, zlać. 

Contlngo, tigi, tactum, 3. doty¬ 
kać, contingunt inter se trabes 
(stykają się); ut contingant inter 
se milites; stąd często: graniczyć, 
sąsiadować, rozciągać się do ja¬ 
kiego miejsca, aliąuem locum; *“ 
przenoś, zbliżać cię, być w stycz¬ 
ności, w stosunkach, aliąuem pro- 
pinąuitate; aliąuem propiore gra¬ 
du amicitiae; deos propius; Bo- 
manos consultatio nihil contingit; 
2) przez zbieg okoliczności spot¬ 
kać, stać się uczestnikiem, po¬ 
szczęścić się, hic honofl huic uni 
contigit, quod nescio, an nulli, 
ut-; contigit alicui, ut-, zdarzyło 
się, ii-: i t-p.; także: mlhi fratri- 
que meo destinari praetoribus 
contigit; 3) dotknąć się, aliąuid 
mento, manu (uchwycić); oaculo 
(ucałować); manum; dextras eon- 
sulum; stąd contingere ore, albo 
samo cont. kosztować, pożywać; 
aliąuid ferro, trafić; — przenoś- 
udzielić; stąd contiagi, stać się u- 
czestnikiem, zarazić się, być wcią¬ 
gniętym do spólnictwa, contacti eo 
ecelere, Tiolatione templi, noxi, 
prlatinb. i t. p.; b) dojść dokąd, 
dostać się, metam, Italiam, ar- 
cem, aures; — przenoś, znaleźć, 
n&turam sui simiiem. 

Continuatio, ónie, z. ciągło trwa¬ 
nie, imbrium; powiązanie, następ¬ 
stwo, causarum; verborum ^okres). 

Continuo, przysl. natychmiast, za¬ 
raz, bezzwłocznie. 

Continuo, 1. wiązać, łączyć, przy¬ 
dawać, przyczyniać, aliąuid ali- 
ooi rei; doinos, fundos, agros; 
Torba (łączyć w okresy); w znacŁ 
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Mer. stykać się, łączyć się, trwać 
ciągle; b) robić co bez przerwy, 
iter die ac nocte; opus, saxa tra- 
besque (ciągle rzucać); cont ma¬ 
gistratom, urząd jaki w roku na¬ 
stępnym dalej piastować, albofn- 
ny urząd po skończonym roku o- 
tnymać; cont. alicui magistratom; 
urząd na rok następny komu prze¬ 
dłużyć. 

Continuua, a, um, ciągły, nie¬ 
przerwany, nieustanny; ustawicz¬ 
ny, połączony, montes, tecta, 
translationes; poet. Leucas conti¬ 
nua (ze stałym lądem połączona); 
w odniesieniu do czasu: per duos 
c. menses (przez dwa miesiące 
bez przerwy); dies continui quin- 
que (pięć dni wciąż) i t. p. iter, 
łabor, calamitates; incommoda, fe- 
licitas. 

Contio i pochodzące wyrazy, patrz 
conCio. 

Contorąuoo, torsi, tortum, 2. krę¬ 
cić co w koło, obracać, w znacz.. 
właśc. i przenoś. contorquere am- 
nem in alium cursum, zwrócić ko¬ 
ryto rzeki w inną stronę; ad re- 
missionem animi (kierować); bj ci¬ 
skać, miotać, machać, brachium; 
pilum riribus contortum; hasta 
Tiribus contorta; telum inter nu- 
bila contorsit; spicula; — przenoś, 
o mowie pod względem mocy i 
uniesienia: fulmina (rerborum) 
Demosthenis numoris contorta. 

Contorte f przysl. zawikłanym spo¬ 
sobem, ciemno; silnie. 

Contortio, ónia, i. kręcenie, obra¬ 
canie, miotanie, machanie, dex- 
tr&e; zawikłanie, orationis. 

Oontortulua, a, um, nieco zawi- 
kłany. 

Coutortu*, a, um, z*Vi klany, cie¬ 
mny, res, 2) silny, jędrny, oratio. 

Contra, 1) przytl przeciwnie, 
z przeciwnej strony, contra elata 

mań Gnosia tellus; - przenoś. 
aj przeciwnie, zaś, inaczej cod. 

atąue (ac), quam~; e contra: b) c. 
licere, podawać w kupnie wyxszt 
cenę, podkupywać; consistcre, opór 
stawiać; dicere, sprzeciwiać aię; 
także: oskarżać; c. renire obyłam, 
natrzeć na kogo; II) przyim. prze¬ 
ciw, przeciwko, naprzeciw z prz. 
4 contra pedites consistere; Bri- 
tannia contra eas regiones pońta; 
c. aliąuem arma ferro; pugnaro, 
contendere i t. p. c. barbaroa pro- 
ficisci; contra aliąuem suadcre,con- 
jurare; majestatis c.se rei; ó) pm- 
ciw, w sprzeczności z czcm, wbrow, 
c. consuetudinem; contra rat łonem 
belli; c. auspicia; c. religionem 
sacramenti: c. opinionem, c. ox- 
spectationem; c. spem; c. natu- 
ram; c. legem; c. offlcium i t p. 
contra ea, przeciwnie; czasem śię 
kładzie po wyrazie rządzonym; 
quos contra, Cic. Or. 10. Italiam 
contra. Virg. Aen. 1. 13. 

Contraotio, ónls, i. ściąganie, skra¬ 
canie, orationis; bijanie dwóch 
zgłosek w jedną; marszczenie, 
frontis; — przenoś, zwątpienie o 
sobie, smutek, animi; stąd con- 
tractiuncula, mały przystęp smut¬ 
ku, ucisk serca, nieśmiałość 

Contraotua a, um, ograniczony, 
ciasny, mały, wązki, introitus con- 
tractior; noctes contractiores, krót¬ 
sze; oratio, krótka; - przenoś, o- 
graniczony, paupertas; odosobnio¬ 
ny, samotny, contractus leget. 

Contradieoa dixi, dictum, 3. za¬ 
przeczać, mówić przeciw komu, 
alicui; contradictUm est a Marcel¬ 
lu, sprzeciwił się. 

Contraho, traxi, tractum, 3. ścią¬ 
gać, zbierać, sprowadzać w je¬ 
dno miejsce, zgromadzać, łączyć, 
aiiąuos ad colioąuium; szczegół, 
w znaczeniu wojennem: cohońes 
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ex regionibus; praefcctos inprae- 
torium; undiqwc copi&s; exercitum, 
albo impedimonta in unum locum; 
auxilia Babyloncm; copia9 eo; e- 
xercitum, copias, manum, multos 
cquites, dispersos, i t. p. navcs, 
magnam classem. — Przenoś. zro¬ 
bić, ściągnąć na siebie, negotium 
(przykrość, kłopotk bellum cum 
aliquo (dać powód, spowodować, 
sprowadzić); certamen inter aliąuos 
contrahitur (wszczyna się); aliąuid 
dam ni, molestias, aes alienum (za¬ 
ciągać); poenam sibi; invidiam 
cladem i t. p. inopia contraxerat 
pestem; rirtus plusinridiae quam 
gloriae contraxit. Stąd: b) ście¬ 
śnić, skurczyć, skulić, skrócić, 
zmniejszyć, zmarszczyć, pulmones, 
membra, collum, frontem, vela 
(zwinąć): orationem; contractus, 
skurczony; *— przenoś, hamować, 
ścieśniać, ograniczać, powściągać, 
appetitus, cupidinem;animum (tra¬ 
cić odwagę); 2) umawiać się, ro¬ 
bić z kim układ, rem cum aliąuo; 
res coutractae; b) nihil cum po- 
pulo contrahere (nie mićć nic do 
czynienia). 

Contrarie, przysł. przeciwnie. 
Contrarius, a, um, naprzeciw znaj¬ 
dujący się, ripa; collis adversus 
huic et contTarius; tigna iis con- 
traria; — przenoś, aj przeciwny 
niezgodny, sprzeczny, contraria vir- 
tutum; nihil est tam contrarium 
rationi; contraria inter se; c. ac, 
atque; si rex contraria rult; in 
contrarium mutari; często: ex 
lub e contrario, przeciwnie, prze¬ 
ciwnym sposobem; b) nieprzyja¬ 
zny, niechętny, szkodliwy, otium 
mazimc c. esse; contrarius alicui; 
in contrarium rerti (wyjść na złe); 
cj wzajemny, contrario ictu uter- 
que transfiius. 

Contreotitio, 6nis» ł. dotykanie. 

Confcrecto, 1. dotykać się, brać 
w rękę, libmm manibns; — prze¬ 
noś. pilnie się czćm zajmować, 
chodzić kolo czego, c. mente; stu¬ 
dia philosophiae. 

Contremiaco, tremnl, 3. drżćć; 2) 
— przenoś, lękać się, periculum. 

Contrenao, tremui, 3. drżeć; 2) — 
przenoś, chwiać się, lękać się, 
virtus fidesqne; także z 4 przyp. 
pericnlum. 

Contrfbuo, tribui, tribtitum; 3. 
przyłączyć, dodać, wcielić, gen- 
tem satrapiae Susianorum; se 
Aetolis; oppidum sibi co9 cofltri- 
buisse; cnm Oscensibus erantcon- 
tributi; in nnam urbem contribu- 
ti; quae ad condcndam Megalo- 
polin contributaa essent; 2) zno¬ 
sić, składać. 

Contriato, 1. zasmucać, martwić; 
— przenoś, zaciemniać, zasępiać, 
coelum plurio frigore. 

Contrltus, a, um, starty, zuisz- 
czony, zużyty, powszechnie znauy. 

ContróTórsia, ae, z. kłótnia, spór, 
sprzeczka, siue cont. niczaprze- 
czenie. 

Controvemi6suB, a, um, sporny. 
Controrersor, 1. sprzeczać się, 
spierać się, de rebus. 

ControveriuB, a, um, sporny, 
będący przedmiotem sporu. 

Contrucido, 1. zabijać, mordować, 
wyciąć w pień, właśc. i przenoś, 
rempublicam. 

Contrddo, trusi, trusum, 3. wtrą¬ 
cić, wtłoczyć, aliquos in balneas. 

ConturbernillB, e, obozujący pod 
jednym namiotem; towarzyszący 
naczelnemu wodzowi i z nim 
mieszkający, in consnlatu; w ogó¬ 
le: towarzysz, kolega. 

Conturbsnlum, ii, n. wspólny na¬ 
miot; stąd: aj towarzystwo wojen¬ 
ne, spółmieszkanie, szczególniej 
przy wodzu dla obznajmienia iię 
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ze służbą wojskową; b) obcowa¬ 
nie, pożycie, związek małżeński 
mianowicie niewolników, wspólna 
siedziba zwierząt. 

Contueor, hiitus, 2. ze wszystkich, 
stron uważnie przypatrywać się, 
oculis duobus non uno. 

Contuitue, us, m. spoglądanie, 
widok. 

Contumacia, ae, z. zuchwalstwo, 
krnąbrność, upór, obstawanie przy 
swojćm. 

Contumar, ftcia, uporny, wytrwa¬ 
ły, krnąbrny, contumaciter, przysł. 
zuchwale, upornie, krnąbrnie. 

Contumćlia, ae, obelga, zniewa¬ 
ga, zelżywość, hańba, złe obej¬ 
ście się przez czyny i słowa, c. 
facere, dicerc, pati; c. rerborum; 
— przenoś, uszkodzenie, c. fluc- 
tuum naves perferunt. 

Oontmn§li6ae, przyat. zelży wie, ha¬ 
niebnie, sromotnie. 

Contumelióaua, a, um, zel/ywy, 
znieważający, pełen obelg. 

Contumulo, 1. układać w kształt 
pagórka; pogrzebać. 

Contundo, tfidi, tftaum, 3. tłuc, 
roztłuc, pobić, rozbić, — przenoś, 
naruszyć, ube2wladnić, cheragra 
c. articulos; osłabić, zniszczyć, 
uskromić, animum, audaciam, po- 
pulos feroces. 

Contarb&lio, 6nla, i. zamieszanie, 
nieład; — przenoś, przerażenie, 
trwoga, niespokojuosć, conturba- 
tio est metus excuticns cogitatio- 
nem. 

Conturb&tus, a, um, pomieszany, 
zatrwożony, zaniepokojony, oculus 
conturbatus, naruszone. 

Conturbo, 1. zamieszać, zawich- 
rzyć, w nieład wprawić, ordines 
Homanorum; rempublicam; - prze¬ 
noś. ó) trwożyć, niepokoić, ani- 
mos; b) c. rationem albo samo c. 

być w kłopotach-pieniężnych, ban¬ 
krutować. 

Contus, i, m. drąg, dzida, pika. 
Cónua, i, m. ostrokrąg, wierzcho¬ 
łek szyszaka, gdzie się esadza 
kita. 

Conraleeco, ralui, 3. wracać do 
zdrowia, nabierać sił, ex morbo; 
— przenoś, wzrastać, wzmagać 
się, brać górę, ignis, flamina; na¬ 
bierać mocy, brać górę, rozsze¬ 
rzać się, civitas, opiuio, fama. 

Conrallis, is, i. dolina. 
Conrecto, 1. zwozić, sprowadzać. 
Conv©ctor, ória, m. towarzysz po¬ 
dróży, żeglugi. 

Comreho, vexi, Ycctum, 3. zwo¬ 
zić, sprowadzać, frumentum; aes 
ad aerarium. 

Comrollo, Telli, vulsum, 3. wy¬ 
rywać, odrywać, burzyć, psuć, 
Yectibus iufima saxa turris; repa- 
gula; munltiones; aliquid ex suis 
sedibus; e sacrario; signa, cho¬ 
rągwie wyrywać z obozowiska; a 
stąd: wyruszyć z obozu; — prze- 
noś. podkopywać, wstrząsać, za¬ 
chwiać, zniszczyć, zburzyć, opi- 
nionem, gratiam, rempublicam, 
auxiliareipublicae; 2) roztrzaskać, 
rozedrzćć, convulsae nares undis 
Euroąue; przenoś, eony. rerbis 
pectus. 

Cozrrenae, arum, m. zebrani z róż¬ 
nych 6tron, przybylcy. 

Conreniens, tis, zgodny, jedno¬ 
myślny, amici; stosowny, dobrze 
leżący, dobrze przystający, toga; 
— przenoś, stosowny, przydatny, 
zgodny, cum aliqua re, albo ali- 
cui rei; ad aliquid; intor se. 

Convenienter, przi/al. stosownie, 
zgodnie, cum aliqua re, albo ali- 
cui rei; ad aliquid. 

Conranientia, ae, z. zgodność. 
Conrenio, rent, ventum, 4. I) 
nieprzech. o ludziach: schodzić 
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się, zbierać się, zgromadzać cię, 
ez prorincia; ad judicium; in con- 
tfiinm; in colloquium; in unam 
locum; in unnm; ad aliquem; ad 
aliquem defendeudum; c. gratula- 
tum: locus, quo conreniretur; 
quum ad regia principia conveni- 
retur, civitates quae conrenircnt 
in id forum (do miasta na pro- 
wiacyi, gdzie się sądy odbywały); 
— przeuoś. zgadzać się w czćin, 
być jednego zdania, conrenire in- 
ter se, zgodzić się, ułożyć się 
między sobą; conreuit Inter om- 
nes, wszyscy się zgadzają; con- 
renit, jest zgoda; convenire ali- 
cui cum aliquo; pogodzić się, poło¬ 
żyć koniec sporom, c. de re; czę¬ 
sto z przyp. 4 i tr. bez., takżo 
z ut i tr. łącz. albo samym tryb. 
łącz.; ze zdaniem względnćm; tak¬ 
że: conv. pax, zgodzono się na 
pokój; conreniunt conditiones,jest 
zgoda na warunki; 2) o rzeczach: 
schodzić się, classis conrenit; — 
przenoś, zbiegać się, multae cau- 
sao conveniunt unum in locum; 
zgadzać się, haec tua deliberatio 
non convcnit cum oratione Liga- 
rii; ut Latina eruditio nequaquam 
cum Graeca conreniret; h) przy¬ 
padać, dobrze leżćć, ad pedem 
apte; — przenoś, padać, stoso¬ 
wać się, odnosić się, in quem ea 
snspicio conrenit; hoc maxime in 
Alcibiadem conveniro ridebatur, 
quod ipsorum moribus conremat 
(coby się zgadzało, było odpowie- 
anićm); non hoc convenire Anti- 
goni prudentiae, ut-; stąd conve- 
nit, przystoi, z tr. bez. albo z ut. 
i tr. łącz. II) przech. udać się do 
kogo, przystąpić, odwiedzać ko¬ 
go, adrersarios ejus convemt; 
Epaminondam c. bj matrimouium 
c. lub in manum alicujus, pójść 
za mąż. 

Oonwentloium, ii, n. wynagrodze¬ 
nie za zjawienie się na zgroma¬ 
dzeniach ludu. 

Conventioulum, i, n. Schadzka, 
miejsco do schadzki. 

Conventum, ugoda, umowa, układ. 
Oomrentus, us, m. zebranie, zgro¬ 
madzenie w ogóle; w szczegół, ą) 
zgromadzenie obywateli w mia¬ 
steczkach prowincyonalnych, osa¬ 
dach; b) zebranie sądowe papro- 
wincyach; sądy prowincyonalne; 
stąd powiat, okręg sądowy; mia¬ 
sto okręgowe; 2) = comentum. 

ConverbÓro, 1. bić, os; karcić, 
karać, vitia. 

Converroj verri, rersum, 3- zmia¬ 
tać, sabulum; — przenoś, zagar¬ 
nąć, hereditates omnium. 

Conrers&tio, Cala, i. obcowanie, 
przestawanie z kim, alicujns. 

Conwersio, dnia, i. obracanie, o- 
brót, coeli; stąd: peryodyczny po¬ 
wrót, mensium aunorumąue; — 
przenoś, a) powtarzanie jakiego 
słowa ua końcu zdań; ć) poryo- 
dyczne zaokrąglenie, orationis, 
verborum c. albo samo conrersio; 
2) odmiana, c. et perturbatio re¬ 
rum. 

Conwerao, 1. obracać, — przenoś, 
animus se ipsum conrersans; zwy¬ 
kle conversor, 1. bawić gdzie, in 
regia; żyć z kim, alicui albo cum 
aliquo. 

Converto, verti, versum, 3. obracać, 
se c. albo converti, obracać się, signa 
convertere, zwracac się do ucieczki; 
w temże zn.: conversae sunt cohortes; 
signa conyersa inferre, odwróciw¬ 
szy kierunek natrzeć; teiga c. ucie¬ 
kać; vias c. powrócić; 2) w ogóle 
zwrócić dokąd, posuwać, kierować, 
zanieść; ao c. albo conyerti, zwró¬ 
cić się, udać się dokąd, wpaść i t.p. 
często właśc. i przeuoś. miano w. 
se in albo ad aliquem c. w na- 
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dziei i zaufaniu do kogo się zwró¬ 
cić, nadzieję w kim położyć; ocu- 
los albo aliąuem, ad albo in se, 
oczy albo uwagę czyją na siebie 
zwrócić, ściągnąć; także sarnio c. 
nie dodając ad se, in ee: homi- 
num ocułos, albo omncs, albo ple- 
bem; orarulgi; animos; aliąuem 
ad se c. zjednać sobie czyją życz¬ 
liwość; 3) przemienić, zmienić, 
nadać inny kierunek, itinere con- 
Terso; rempubiicam c. do nieładu 
przywieść; conrersa subito fortu¬ 
na est, zmieniło się szczęście; 
conversae sunt omnium mentes; 
in aliam naturam convertuntur; — 
przenoś, przekładać, tłómaczyć, o- 
rationes e Graeco; aliqua de Grae- 
cis; librum in Latinum; II) nie- 
przech. zwrócić się, powrócić; — 
przenoś, obrócić się w co, zwrócić 
się do czego, wyjść na co, prze¬ 
mienić się, hoc yitium huic uni 
in bonum conrertebat: in super- 
biam dominationemąue; eon. ad 
curam se tnendi. 

Conyeetio, 4. odziewać, corpora;— 
przenoś, okrywać, otaczać, sol con- 
restit omnia luce; domus convesti- 
ta lucis. 

Conwezus, a, um, stTomy, spadzi¬ 
sta vertex c. ad &equora; iter, 2) 
sklepiony, obłączysty, coelum; pon- 
dus (mundi); poet.: foramina terrae; 
orbis lanao; rzeczoto. conrcium, i, 
m. sklepienie, conreia coeli tueri, 
supera convexa; in conTexo nemo- 
nun, w głębi. 

Conrioiator, óris, ftt. rzucający o- 
belgi, potwarca. 

Conrioior, 1. łajać, lżyć, robić wy¬ 
rzuty. 

OonvioŁuzn, ii, h. krzyk wspólny; 
stąd kłótnia, głośne upominanie, 
wyrzut, łajanie, lżenie, obelga, c. 
dicero, facere alicui, conriciis pro- 
scindere łajać, lżyć; conr. aurium. 

nagana; c. tacitum cogitationis, 
w myśli. 

Convictio, 6nis, ż. wspólne prze¬ 
bywanie, pożycie; conrictiones do- 
mesticae, domownicy, słudzy. 

Comrictor, 5ris,m. spółmieszkaniec, 
spółstołownik. 

Conviotus, us, m. wspólne życie, 
pożycie; 2) biesiada, uczta. 

Oonyinoo, vici, victum, 3. przeko¬ 
nywać kogo o czóm, aliąuem; ali¬ 
ąuem conjur&tionis; aliąuem mul- 
tis araritiae criminibus; aliąuem 
in pari peccato, złapać, zastać na 
uczynku; także z tr. bez. b) udowo¬ 
dnić, wykazać, errores Epicuri; a- 
varitiam;poetarum etpictorum por- 
tenta (wykazać ich nieprawdzi¬ 
wość); conricta praedia (zaprzeczo¬ 
ne komu); ratio et veritas convincit 
z 4 przyp. i tr. bez. 

Oonwlao, 3. oglądać, zwiedzać. 
Convivaf ae, m. spółbiesiadnik, 

gość. 
Conviv41ła, albo eonvivi41is, e, bie- 
siadniczy, do uczty należący, rasa; 
oblec tamenta. 

Conviv4tor, orla, w. sprawujący 
ucztę. 

Conwiwium, ii, n. biesiada, uczta, 
bankiet; 2) goście zaproszeni na 
ucztę. 

Convivo, vixi, rictum, 3. żyć z kim, 
mićć z kim zażyłość; 2) biesiado¬ 
wać z kim. 

Convivor, 1. być na wspólnym obie- 
dzie lub uczcie; 2) sprawiać, wy¬ 
dawać ucztę. 

Convoo4tlo, onis, ś. swolanie. 
ConwÓoo, 1. zwoływać, powoływać 
wzywać, aliąuos, aliąuos ad se; ad 
concilium; eąuites undiąue; ali¬ 
ąuos in colloąuium; homiaes in so- 
cietatem vitae. 

Convólo» 1. zlatywać się, prędko 
się zbierać, ad sellas cousulma (po¬ 
śpieszać). 
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OonTólTO, veM, woltltum, 3. 
zwijać, skręcać, na str. biernej con- 
yoIyI, zwijać się; 2) toczyć naokoło, 
m conyolTons sol; stąd testudo 
convoluta omnibus rebus (otoczony). 

Convomo, 3. opluć. 
Convulnero, 1. ranić, hostem jaću- 
lis* — pnenoś. obrażać, mores et 
Yitam. 

Coopório, operni, opertum, 4. po¬ 
kryć, aliąuem l&pidibus, ukamie¬ 
nować. — przenoś, coopertus scele- 
ribus, zbrodniarz, coopertus versi- 
bus famosis, obsypany paszkwi¬ 
lami. 

Coopt&tiot Cnia, ż. wybór. 
Ooopto, 1. wybierać, przybrać, in 
patrcs; tribunos plebis; magistrum 
equitum. 

Coorior, ortus, 4. powstać, wszczy¬ 
nać się, wybuchnąć, tempestas, 
bellum, seditio, pugna, vcntus; 
dać się widzićć, wystąpić, in roga- 
tioftes, ad bellum. 

Cooa, albo Coua, i, tudzież Coa, Co, 
i. jedna z wysp Sporadyjskich na 
morzu Egejskićm; stąd Cous, a, 
um, odnoszący się do wyspy Koos, 
vestis; także: Coa, orum, «. rze- 
crom. delikatna jedwabna odzież 
(tunica); gdyż mieszkańcy tej wy¬ 
spy słynni byli z wyrabiania lek¬ 
kich cienkich tkanin; rzcczow. Coi, 
orum, m. mieszkańcy wyspy Koos. 

Copa, ae, ż. szynkarka, utrzymują¬ 
ca gospodę. 

CapM.amm, ż. miasto Beocyi; 
stąd Cop&Is, idi«* Kopajski, pa- 
lus, bagno w Beocyi. 

Copia, ae, z. majątek, bogactwo, 
dobry byt, obfitość, mnóstwo, do- 
stątki, zasoby, c. frumenti, c. o- 
mnium rerum, c. omnibus circum- 
fluere; o wojsku: zwykle w licz. 
mu. c. peditum, equitum, pede- 
Btres, equestres, armatorum i t. d. 
także samo copiae, wojsko; o mo¬ 

wie: obfitość, Yorborum copia, 
albo samo copia; facultas dicen&i 
et c. albo c. facultasąue dicendi, 
obfitość i łatwość; — przenoś, moc, 
możność, sposobność, copiam ali- 
eujus rei dare, albo facere, podać 
sposobność; in copia pugnac fiat; 
copiam allcujus habere, mićć ko¬ 
go w swej mocy; non est cunctandi 
copia, nie jest czas do namysłu; 
modo copia detur, byleby była spo¬ 
sobność; facere alicui consilii sui 
copiam, dać komu sposobność po¬ 
radzenia się; dare c. rei, pozwolić 
co zrobić; 2) Copia, ae, i. bogini 
obfitości. 

Copiólao, arum, z. garstka wojska. 
Copióse, przysl. obficie, dostatnio, 
natura c. pastum comparavit; 2) ob¬ 
szernie, wymownie, copiosius dis- 
pntare. 

CopióBus, a, om, dostatni, obfity, 
bogaty, zapaśny, argento, agris, 
acdificiis; 2) ludny, oppidnm, 3) 
obfity w słowa, wymowny, c. ad 
dicendum; copiosior legendo fac- 
tus. 

Copia, idis, i. miecz perski zakrzy¬ 
wiony. 

Copula, ae, związanie; rzemień do 
wiązania, sznur, lina;— przenoś, 
związek, węzeł miłości, przyjaźń, 
copula talium Yirorum; quos te- 
net irrupta copula. 

Copuiatio, onis, i. powiązanie, po¬ 
łączenie, rerum, Yerborum. 

Copul&tua, a, um, połączony, apo- 
jony, nihil est copulatius quam 
morum similitudo bonorum (ni« 
niema, coby mogło więcćj podu- 
żyć do połączenia, jak-). 

Copulo, 1. związać, złączyć, ~ 
przenoś, kojarzyć, jednoczyć, po¬ 
godzić, societatem cum aliquO so 
cum inimico; Sophone copulatur 
Armeniae; utwierdzić; c. concor- 
diam. 



O oquo 198 Cornellus 

Coguo, coxi, coctum, 3. gotować, 
warzyć, cibaria cocta decem dio¬ 
ram; suszyć, opalać, coąuit gle- 
bai aestas matutinis solibus; te- 
lum solidom robore codo; do sta¬ 
nu dojrzałości doprowadzać, po- 
ma cocta ot matura; skwasić, 
zgnoić, tos Austri coąnitehorum 
opsonla; calore omula cocta et con- 
fecta (od ciepła organicznego); — 
przenoś, trapić, dręczyć, curao 
coąuebant; zamyślać co, rozwa¬ 
żać , bellum; consil ia secreto. 

Ooguus, i, m. kucharz. 
Oor, cordis, n. serce; — przenoś. 
aj o osobach, corda aspera, mę¬ 
żowie nieugięci; c. fortissima, mę¬ 
żowie waleczni; b) uczucie, umysł, 
usposobienie umysłowe, forti cor- 
de ferre mała; sedato corde; w po¬ 
łącz.: corda aniiniąue; cordi est 
mihi, przypada mi do serca, po¬ 
doba mi sie; cj rozum, rozsądek, 
instructa sunt mihi in corde con- 
silia; hebeti cognosccre corde; 
quantum coTde perspicio meo; cor 
habere, lub non habere; dj żo¬ 
łądek, morbida ris in cor moe- 
stum confluierat aegris. 

Córa, ac, ć. miasto w Lacyum. 
Corilium, i curalium, ii, n. koral. 
Coralli, Oram, m. lud w Mezyi 
niźszćj. 

Cdram, w obliczu, w obecności, 
przed, aj przyst, coram renire; c. 
data copia fandi; b) przytm. z prz. 
szóst.: c. frequentissimo legatfo- 
nnm conTentu; coram populo; 
Diomcdonte c. 2) osobiście, ust¬ 
nie, sam, c. loqui, adesse, perspi- 
cere, cernere, agere, discepfare; 
se ipse c. offert: cum coram su¬ 
muj. 

Ooftla,ia, kosz, także: kosz oble- 
źnlezy. 

Oorblta, ae, f. okręt ładowny, 
przewozowy. 

Oorb&lo, dnia, m. Rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Ooroulum, i, n. serduszko; prze¬ 
zwisko Scypiona Nazyki. 

Corojra, ae, i. wyspa na morzu 
Jońskićm, dziś Korfu; stąd Cor- 
cyraeus, a, um, Korcyrejski, 1 
Corcyraei, orum, ia. Kgrcyrejczy- 
cy; 2) C. nigra, wyspa na morzu 
Illiryjskićm. 

Cord&tus, a, um, baczny, roztro¬ 
pny. 

Cordaz, aoU, m. taniec choru da- 
wnćj komedyi u Greków, odznacza¬ 
jący się nieprzyzwoitością; 2) mia¬ 
ra wiersza, trochej, — -w. 

Corduba, ae, i. miasto w Hiszpa¬ 
nii betyckićj: stąd Cordubcnsls, 
c. Kordubeński, i Cordubenses, 
ium, m. KoTdubeóczycy. 

Cordu&ni; órum, m. mieszkańcy 
Kordneny, wschodniej krainy w Ar¬ 
menii nad rzeką Tygris. 

Corilnium, ii, w. główne miasto 
Pelignów; stąd Corfiniensis, c, Kor- 
finieuski. 

Corlnthus, i, i. sławne handlowe 
miasto w Peloponezie; stąd: aj 
Corinthius, um, Koryntski, nale¬ 
żący do Koryntu, aes c., miesza¬ 
nina kruszców, złota, srebra, mie¬ 
dzi ; stąd wasa C. albo samo Co- 
rinthia; rmzoie. Corinthii, oram, 
mieszkańcy Koryntu; bj Corinthia- 
cu8, a, um, Koryntski, sinus. 

Corloll, orum, m. miasto Wolaków 
w Lacyum: stąd Goriol&nus. a, 
um, KorycAański, także jako prze¬ 
zwisko Kajusza Marcyusza, 1 Co- 
riolani, orum, Koryolańczycy. 

Coritun, ii> w. skóra, kora, łupina. 
OornAlius.ii, m. nazwisko szero¬ 
ko rozgałęzionego Rzymskiego ro¬ 
du; prya, Corneliua, a, um, do 
Korneliusza należący, stąd Forum 
Cornelium albo Comelii, od Kor¬ 
neliusza Sulli założone miasto Lin- 
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ponów w Galii Cyspadańskiój; stąd 
Cornelianus, a,um, Korncliański, 
patrz castram. 

Comeolu8tał um, rogowy, podo¬ 
bny do rogu. 

1. Corneus, a, urn, (od cornu), 
rogowy, rostrum; —przenoś, twar¬ 
dy, nieczuły. 

2. Coraeua, a, um (od comus) de¬ 
reniowy, yjrgulta, arcus. 

Cormcen, cinia, m. trębacz; 2) Cor- 
nicen i Cornicinus, nazwisko rodu 
Oppiuszów. 

Comioula, ae, ż. mała wrona. 
Cornioulum, i, fi. rożek; ozdoba 
szyszaka, którą dowódzca obdarza! 
żołnierzy. 

Comioulum, i, u. miasto Laty- 
nów; stąd Cornioul&nua, a, um, 
z Komikulum. 

Comiger, era, erum, rogaty. 
Oomipea, pedla, rogonogi, equus; 
Faunus. 

Comix, lotu, i. wrona; przysł. cor- 
nicum oculos configere, chytrego, 
przezornego oszukać; także: corni- 
ci oculum. 

Cornn, us, n. i cornus, us, m. róg 
u żwierząt; Cornu Copiae, pomię¬ 
dzy gwiazdy przeniesiony róg ko¬ 
zy Amaltei, z którego miał wy¬ 
pływać nektar, stąd obraz żyzno¬ 
ści i obfitości; obraz burzliwości, 
przymiot bożków rzecznych; go¬ 
dło siły, przymiot Bachusa; godło 
mężnego oporu i w ogóle męztwa, 
tollere cnrnua in aliąuem (śmiało 
nacierać na kogo); cornua sumere: 
obrerteTe alicui; cornua addere 
alicui, dodać odwagi, ośmielić, 
natchnąć meztwem; b) kopyto, 
dziób u ptaków; c) Tzeczy z rogu 
zrobione, Tulc&num in comu ge- 
rere (ogień w latarni nosić); na¬ 
rzędzie dęte muzyczne z rogu wy¬ 
robione , perstringis aures murmu- 
re cornuum; róg dolny fletu fry- 

gijsldego, i sam flet; luk z rogu, 
currarit fleiile cornu; naczynie 
do oliwy; lejek z rogu; przedmio¬ 
ty kształt rogu mające, mianow. 
cornua lunae. Togi księżyca; nova 
reparat c. Phocbe; fluminis, ramio¬ 
na, odnogi rzeki; terrae, przyląd¬ 
ki; skrzydła wojska, c. aextram, 
sinistrum; aequitatum in comibus 
locare; końce jakiego miejsca, assi- 
debat in cornu tribunalis; ozdoba 
hełmu wznosząca się nakształt ro¬ 
gu, cornua cristae; altcrum cornu 
gaLeae; koniec drąga żaglowego, 
stąd cornua obrertere, wylądować; 
szczyt góry, cornua Parnassi; ko¬ 
niec walca, na którym się zwija¬ 
ły księgi. 

Comum, i, n. dereń, owoc dere¬ 
niowy; 2)~cornus, dereń drzewo. 

Comui, us, m. patrz cornu. 
Cornua, i, i. dereń drzewo; b) po¬ 

cisk z drzewa dereniowego. 
Coroll&rium., ii, n. wieniec zc sre¬ 

bra lub inuego kruszcu, który da¬ 
wano aktorom odznaczającym się 
na teatrze; późnićj w miejsce te¬ 
go podarunku dawano pieniądze 
odpowiedniej wartości; stąd wszel¬ 
ki dar albo naddatek do zasłużo¬ 
nej nagrody lub zapłaty. 

Coróna, ae, L wieniec, korona, 
sub corona rendere, sprzedawać 
jeńców, jak niewolników, których Erzy sprzedaży wieńczono; alicui 

lelphica lauro cingere coronam 
(o sławie poetyckićj); alicui nec- 
tere coronam, upleść komu wie¬ 
niec chwały (uwielbiać, chwalić); 
wieniec jako nagroda, którą da¬ 
wano wojownikom, zobacz wyra¬ 
zy: triumphalis, cirica, muTalis, 
nayałis, classica, obsidionalis; woj¬ 
sko oblężnicze; oblężenie, opasa¬ 
nie, urbem, muros i t. p.; coro- 
nfc cingere, circumdare, oppugna- 
re; ooronŁ yallum defendere; w o- 
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góle: gromada ładzi, zgromadze¬ 
nie, kolo towarzyskie, rulgi stan- 
4e corona; gwiazdozbiór, wieniec 
Aryadny, stąd Gnossia stella Co- 
ronae i Cressa Corona. 

Coronaeus, patrz Coronea. 
CoronŁriua, a, om, do wieńca na¬ 
leżący; aurum, złoto czyli pienią¬ 
dze, które mieszkańcy prowincyi 
składali na wieniec złoty dla wo¬ 
dza mającego odprawiać tryumf. 

CorSne, es, ż. miasto w Messenii, 
Coron&a, ae, i. miasto w Deocyi, 
stąd; a) Coronaeus, a om, Koro- 
nejski i Coronaei, orum, m, Ko- 
ronejczycy; b) Coronensis, e, Ko- 
roneński. 

Coróneus, i, m. król Focydy, oj¬ 
ciec Korony zamienionej w wionę. 

Corónis, idia, i. córka Flegiasa 
Tessalczyka, matka Eskulapa, któ¬ 
ry stąd nazywa się Corouides, 
ac, m. 

Coróno, 1. uwieńczać, coronari 
Olympia, otrzymać wieniec na 
igrzyskach olimpijskich; ozdabiać 
wieńcem i pełno nalewać, cratera, 
Tina, magnum cratera corona in- 
duit implevitquc mero; otaczać, 
obwodzić, opasać, omnem abitam 
cnstode. 

Corpóreua, a, om, do ciała nale¬ 
żący, mający ciało, mięsisty. 

Corpus, orla, «. ciało źwierzęc© 
w przeciwności do animus; posta¬ 
wa, budowa ludzi, homo Wftr.imi 
corporis; fuit corpore eriguo, ma- 
gno corpore; osoba: delecta virum 
corpora; fidissima corpora; nato- 
rum; Tile atque infame c.; c. in- 
Tictum, captivum, liberum i t, p. 
Stąd: a) część mięsista w ciele 
źwierzęcćm, ossa subjecta corpori; 
c. subducere, amittere, schudnąć 
c. facere, utyć; b) o ciałach nie¬ 
żyjących, zwłokach: c. mortui; c. 
Ptoiomaei, Darii i t. p.; c) człon¬ 

ki rodne; — przenoś. 2) połącze¬ 
nie wielu ludzi, społeczność, cech, 
gromada, gmina, oddział wojska, 
non modo partes, sed corpus reipu- 
blicae; c. ciiitatis; Sabin! sui cor¬ 
poris regem creari yolebant; unus 
de corpore militum; 3) rzeczy nie¬ 
żywotnych zbiór, massa, corpor* 
in uno; indiiidua coTpora (atomy) 
magnarum narium corpora; omnis 
juris Komani corpus. 

Oorpuaoulum, i Ą n. ciałeczko. 
Corrado, rasi, rasnm, 3. zagarnąć, 
zebrać, pecuniam. 

Correotio, dnia, ż. poprawa, spro¬ 
stowanie. 

Correotor, 6ria, m. poprawiacz, mo- 
rum dissolutorum, legum, citita- 
tis i samo corr. 2) Correctores pro- 
vinciarum, byli urzędnicy rzymscy 
pod cesarzami posyłani do pro¬ 
wincyi dla dozorowania; stąd cor- 
rectura, ao, i. ich urząd. 

Oorrćpo, repsi, rephun, 3 włazić, 
wciskać się, in onerariam navem; 
— przenoś, in dumeta Stoicorum, 
wdać się w przedmioty Stoików, 
trudne do rozwiązania. 

Oorrepte, ‘przytl. skróconym sposo¬ 
bem, krótko. 

Correptio, dnia, i. skrócenie. 
Corr igła, ae, L rzemyk u obuwia. 
Corrlgo, rcxi, rectum, 3. sprosto¬ 

wać rzecz skrzywioną, aegre cor- 
rectus cnrsus (classis); — przenoś, 
poprawić, naprawić, sprostować, 
do porządku przyprowadzić, mo¬ 
res ciyitatis, sententiam alicujus; 
aliąnem ad frugem. 

Corripio, ripui, reptum, 3. porwać, 
pochwycić, złapać, zabrać, res 
suas, saxa manibus, arcum manu, 
arma; złnpić, zrabować, zagrabić, 
effigiem, pecunias vectigalia; cor- 
pns e somno e stratis (spiesznie 
się zerwać); se c. (prędko się pod¬ 
nieść); poet. mm i gTadum (przy- 
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śpietryc); apatia icampum (śpiesz- 
nie przejść, przejechać); zmniej¬ 
szyć, skrócić, impensas, verba; 
syllaba correpta; 2) strofować, 
karcić, łajać, ganić, atiquem con- 
vicio; przyciągnąć, omnium par- 
tes c. atque amplecti; ogarnąć, 
flamma corripuit tabu!as; corri- 
pere igni casas; o słabościach, 
cierpieniach: często na str. bier, 
corripi dolore, być dotkniętym bo¬ 
leścią, morbo, zachorować; mor- 
te subita, umrzćć nagle; o namię¬ 
tnościach: opanować, zająć, u- 
nieść, correptus cnpidine fratris; 
militia, imaginc eiimiae formae. 

Oorrobóro, 1. wzmacniać, pokrze¬ 
piać, militem opere assiduo; ae- 
tas corroborata, wiek dojrzały, 
męzki; virtns corroborata, mocno 
Utwierdzona. 

Oorródo, rosi, rosum, 3. pogryźć. 
Oorrógo, 1. dostać czego za po¬ 

mocą prośby, wyżebrać. 
Corrago, 1- zmarszczyć, nares, za¬ 
krzywić nos, wstręt, obrzydzenie 
pokazać. 

Corrumpo, rtpl, ruptum, 3. wlaśc. 
rozrywać, stąd zepsuć, niezdatnem 
do użycia zrobić, uszkodzić, fru- 
mentum, hordeum, alimenta, a- 
qnam, coria; oculos lacrimis; pul- 
chritudo formae sorte corrupta; cor- 
pus nulla tabe corruptum; stąd 
żyjące istoty wycieńczyć, osłabić, 
wychudzić* na str. bier. podupaść, 
być wycieńczonym, schudnąć, cor- 
rupti eoui macie; corruptos uuper 
yiderat por es; także: zniszczyć co, 
zrujnować, res familiares. Stąd: 
a) sfałszować, przekręcić, zmniej¬ 
szyć, nadwerężyć, literas publi- 
cas, alicnjns nomen; fainam re¬ 
rum gestarum; zepsuć, zgorszyć, 
mores; przekupić, do złego nakło¬ 
nić, c. largitione, pccunia, donis, 
albo samo corrump.; bj pozbawić się 

czego, zniweczyć, magna* oppor- 
tunitateś, gratiam; quodconque 
addebatur subsidio, id corruptum 
timore fugientium. 

Oorruo, rui, 3. upadać, runąć, 
aedes; corruit obrutus telis; — 
przenoś, upadać, ze szczętem zgi¬ 
nąć, przepaść, bankrutować, La- 
cedaemoniorum opes c.; explicata 
Carneadis sententia, Antiochi ista 
corruent (zdanie, systemat upadnie); 
2) wpaść na kogo, uderzyć, ze¬ 
trzeć się, velut rostris inter se 
corruerent (accipitres). 

Corrupte, przy$tmylnie, błędnic, 
judieare. 

Corruptela, ae, i. zepsucie, prze¬ 
kupstwo, zwodzenie. 

Corruptio, dnia, Ł. zepsucie, ska¬ 
żenie, totius corporis, opinionum. 

Corruptor, oris, m. skaziciel, zwo- 
dzicicl, zgorszy ciel, przekupujący. 

Corruptrir, ioia, i zwodziciclka, 
gorszycielka. 

Corruptus, a, urn, zepsuty, uszko¬ 
dzony, iter factum corruptius im- 
bri; 2) skażony, quis corruptus, 
quis perditus inveniri potest, qui-. 

Corel, orum, w». mieszkańcy wyspy 
zwanćj Corsica, ae, z. na morzu 
Śródziemnem; stąd Corsus, a, um, 
i Corsicus, a, um. Korsykański. 

Cortex, lois, w. czasem i. upoet., 
kora, skóra, łupina; 2) drzewo 
korkowe, levior coitice, płochy; 
przysłowie: nare sine conice, nic 
potrzebować pomocy. 

Cortlna, ae, i. kocieł; 2) trójnóg 
kapłanki Apollina. 

Cortona, ae, i. miasto w Etruryi; 
stąd Cononensis, e, Kortoneński, 
i Cortonenses, ium, w*. Kortoncń- 
czycy. 

Corus, patrz Caurus. 
Corusoo, 1. a) przech. szybko po¬ 
ruszać, miotać, machać, wywijać, 
linguas (o wężach); ha&tam, telum. 
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farma*, bj niepTzećh. azybko się 
ruszać ze drganiem, trząść się, co- 
ruscant apea pennis; — przenoś, 
lśnić się, migotać, drżący blask 
rzucać, fulgore coruscant. 

Corusous, a, um, chwiejący się, 
szybko Tuszający się, drgający, 
slWae; lśniący, błyszczący, migo¬ 
cący się, ferro, auroąue. 

Oorrua, i, m. kruk, przysłowie*, 
in cruce pascere corros, być po¬ 
wieszonym ; 2) hak żelazny do za¬ 
trzymywania okrętów w czasie bi¬ 
twy, ad implicanda narigia va- 
lidis aseeribns corvos illigarerant; 
3) Corms, i, jw. przezwisko rodu 
Yaleria. 

Corybat, antis, m. kapłan Cybeli, 
zwykle w licz. mn. stąd Coryban- 
tius, a, nm, Korybantski. 

Cor^ehia, a, nm, 1) należący do 
groty Koryckićj przy Parnasie; 
stąd Corycides nymphae, córki 
Flistusa: 2) patrz Corycos. 

Corjrcoa, albo -us, i, m. miasto 
portowe w Cylicyi, w blizkośei 
którego skalami otoczona dolina 
z grotą; stąd Corycins, a, nm, 
Korycki, specns, nemns; crocum 
(szafran z owej doliny); w ogóle: 
pochodzący z Cylicyi, senei; 2) 
przylądek w Jonii z portem tegoż 
nazw. 3) miasto w Pamfilii. 

CorylStum, i, n. miejsce zarosłe 
leszczyną. 

Corylus, i, i. leszczyna. 
Corymbifer, a, nm, blnszczem u- 
wicńczony. 

CorymbuB, i, m. grono bluszczo¬ 
we lub podobnych bluszczowi 
krzaków. 

Corythus, i, 1) L miasto w Etrn- 
ryi, nazwane później Cortona. 2) 
m. założyciel tego miasta. 

Oorptua, i, m. kołczan, sajdak. 
Cos, odtis, i. wszelki kamień twar¬ 

dy, głaz, krzemień; w licz. mn. 

skały; 2) osełka do ostrzenia; — 
przenoś, c. fortitndinis iracundia, 
gniew zaostrza odwagę. 

Cos, Co9 patrz Coos. 
Cob, skrócone, zamiast Consul. 
Cosa, albo Cossa, ae, L i Cossae, 
aram, i. miasto i port w Etruryi; 
stąd Cosanus, a, nm, Kozański, 
in Cosano, w Kozańskićm, i Cosa- 
ni, orum, m. Kozanowie 2)rrCom 
psa, miasto w Lukanii. 

CosconiuB, ii, «*. imię rzymskićj 
familii. 

Coemoe, orum, urząd n Kreteń- 
czyków, składający się z dziesię¬ 
ciu członków. 

Cobb, skróć, zamiast Consulea. 
CoBBft, patrz Cosa. 
CoBsaei, orum, m. Ind w Suzyanie. 
Coss^ra i Cobb Ora, ae, %. wyspa 

między Sycylią i Afryką. 
Costa, ae, £. żebro; — przenoś, 
bok, ściana, aheni. 

CoatTun, i, w. i Costns, i, i. krzew 
indyjski, z którego korzeni wydo¬ 
bywano maść kosztowną. 

CoBura i Cotyra, patrz Cossyra. 
Cotbon, ónii, m. port przyAdru- 
mecie w Byzacenie. 

Cothum&tuB, a, um, ubrany w ko¬ 
turn; tragiczny, wzniosły 

CothumuB, i, *». obuwie używa¬ 
ne od myśliwych i aktorów tra¬ 
gicznych; stąd: b) tragedya, etyl 
górny, hunc socci cepere pedem 
granaesąue cothumi; carmina di- 
gna Sophocleo cothumo. 

Cotid-, patrz ąuotid-. 
Cotoneui, i -ius, patrz Cydonia. 
Cotta, ae, m. przezwisko rodu Au¬ 
relia. 

Cottius, ii, m. imię dwóch kró¬ 
lów panujących w Alpach Kotty- 
ekieb, ojca 1 syna, za czasów Au¬ 
gusta; stąd Cottianus, a, um, Ko- 
cysńsia, Alpęs Cottiae, Cottianae, 
patrz Alpes. 
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CoturnU, loU, 3 przepiórka. 
Oolya# yos, i Cotus, i «•. Imię 
Trackie! królów. 

Cotytto, us, L bogini rozwiązło¬ 
ści i bezwstydu, ,na którćj cześć 
obchodzono uroczystość Cottytia, 
órum, n. 

Oou», patrz Coos. 
Oou, ae, i. biodro. 
Crabra fwjua albo Orabra, ae, rzecz¬ 
ka biofrąca początek pod Tuskulum, 
wpadająca do Tybru. 

Crabro, onis, f». szerszeń; przysło¬ 
wie: crabrones iTritare, drażnić 
rozgniewanych; oleju to ognia 
przylewać. 

Oragus, i, tn. góra w Licyi 
Cramb§, fia, t kapusta. 
Cranlt* órum, «•. -miasto na wy¬ 
spie Cefalenii i jo?0 mieszkańcy'. 

Oranon (Orannon), ónia, i. miasto 
w Tessalii; stąd Crftnćnius, a, 
um, Kranoński. 

Crantor, ória, m. giermek Peleu- 
$a; 2) filozof dawnój szkoły aka^ 
demickićj. 

Crapula, ae, i. zbytek w użyciu 
mocnego napoju, podchmielenio; 
szum w głowie od upicia się. 

Oran, prsysł. jutro, w ogól. upcet. 
w przyszłości. 

Orawa, przysł. gęsto, grubo; — 
przenoś, niezgrabnie 

Crawesoo. 3. grubićć, gęstnióć, tyć. 
Craaaitftdo, inls, i. grubość, gę¬ 
stość, atfris, parietum; digiti pol- 
licis crassitudine. 

Orawiu, a, um, gruby, gęsty, 
tłusty, acr, nebula, coelum, tene- 
brae; filum, toga; ager, terga; — 
przenoś, crassa Minerra agere, mó¬ 
wić nieudolnie. 

Crawua, i, f* przezwisko familii 
Łicinia; stąd Crassianus, a, nm, 
Krassyański, do Krassusa należący. 

Oraatinus, a, um, jutrzejszy; 2) 
przyszły, in crastinum. 

OrataeU, Idis, z. matka Scylli 
Orator, irls, w. 1 cratcra, ae, *. 
naczynie do mieszania wina z wo¬ 
dą; takie naczynie na oliwę; — 
przenoś, otwór wulkaniczny. 2) 
Crater; oj odnoga przy Bajach 
(Bajae); ÓJ gwiazdozbiór. 

Cratirus, i -os, i, w. wódz Ale¬ 
ksandra W. 2) sławny lekarz za 
czasów Cycerona. 

Cr&tes, is, i. wszelka rzecz sple¬ 
ciona, krata, kosz, plot; faszyna; 
— przenoś, dla podobieństwa c. 
farorum, susz pszczelny; c. spi- 
nae, grzbiejt, pacierz, c. pectoris. 

Orathia, idia, i. rzeka między Lu- 
kanią i Brucyum. 

Cratintis.i, «•. grecki pisarz da- 
wnćj komedyi. 

Creatio, 6nia, i. tworzenie, wy¬ 
bieranie na urząd. 

Ora*tor, óri»,m. stwórca, sprawca. 
Oreatriz, icis, i. matka, sprawczy¬ 
ni, tworzy cielka. 

Ort ber, bra, brum: 1) w przestrze¬ 
ni: gęsty, liczny, lucus crabrosa- 
licto oppletus; aedificia creberri- 
ma; — przenoś, bogaty, obfity, 
fama et opibus; 2) w czasie: czę¬ 
sty, literas mittere crebriores; u 
poet. crebra — crebro; — przenoś, 
o tym, który co często robi, Afri- 
ens creber procellis (często burze 
sprawiający); creber pulsat (często 
puka); in eo creber ruisti (często 
mówiłeś). 

Crebresoo (crebesco), crebrui (cre- 
bui); 3. częstćm się stawać, wzma¬ 
gać się, rozszerzać się, fama, ser- 
mo, horror. 

Crebrltas, &tis, ć. gęstość;-prze¬ 
noś. mnogość, periculorum; 2) 
częstość, często powtarzanie, lite- 
rarum. 

Orebro, przysl. często. 
OreditHlis, e, do uwierzenia podo 
bny, credibile dictu. 
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Oradlbilltcr, pnysl. wiarogodnie. 
Greditor, óris, m. wierzyciel. 
Orado, credldi, credit urn, 3. po¬ 

wierzyć, por uczyć, alicui aliąuid; 
aliquem albo se alicui; se suaąue 
alicui; aliąućm fidei potestatiąue 
alicujus; pożyczać co komu, ali- 
cui pecuniam; populis; pccuuiae 
albo res creditae, albo creditum, 
pożyczka; b) położyć w kim zau¬ 
fanie, zaufać, polegać na ezćm 
albo na kim, nadzieję pokładać, 
alicui; Yirtuti alicujus; fortunae; 
oculis suis; wierzyć, dawać wia¬ 
rę tomu, co kto utrzymuje, mówi, 
Thucididi credo; alicui de aliąna 
re; crede mibi, albo mibi credo 
(uroczyste zapewnienie), wierzaj 
nu; credor, wierzą mi; creditus, 
któremu wicną. Cassandra non 
credita Teucris; mniemać, ufrzy- 
mywać, sądzić, z 4 przyp. i tryb. 
bez., tutos fore creditis illos; bier. 
z 1 przyp. i tr. bez. creditur esse 
genttus de scminę Jovis; crederes, 
myślałbyś, mniemałby kto; credo 
wtrącone nawiasowo: mniemam, 
myślę, zapewne, zdaje się, attjgit 
quoque pooticen, credo, ne ejus 
erperg es set suaritatis. 

Orodulita#, &tia, z. łatwowierność. 
Gredulus, a, um, łatwowierny, 
auditor; 2) łatwo znajdujący wia¬ 
tę, fama* 

Orem6ra,ae, i. rzeka w Etmryi. 
Oramo, 1. palić, corpus, tecta; 
spalić na ofiarę, spolia hostiam 
Joń yictori. 

Oremóna, ae, i. miasto w wyższćj 
Italii; stąd Cremonensis, e, Kre- 
monoński. 

Oromónla jugum, część Alp. 
Oromor, ória, r*. sok wyciśnięty 
i jaiiój rzeczy. 

Omo, 1. tworzyć, wydawać, ro¬ 
dzić, stąd oroatus, urodzony; 
<ww. potomek, syn, dziecię; — 

przenoś, wybierać na urząd, re- 
ges, consules, dictatorem, tribunos 
plebis, praetores, imperatorem, 
priucipem; aliąuem Augustum; 
— przenoś, zrządzić komu co, 
narazić na co, przyczynić się do 
czego, alicui periculum, errorem, 
odium, seditionero. 

Orso i Creon, ontis, m. król Ko¬ 
ryntu , ojciec Kreuzy. 

Cr6pida,ae, i. obuwie* pantofle. 
CrepidŁtus, a, um, noszący pan¬ 

tofle. 
Orepldo, Inia, i. grunt, podstawa, 
podmurowanie, obeli6ci; — prze¬ 
noś zasada, podstawa, omniatan- 
quam ćrepidine qnadam 6ustinen- 
tur; 2) brzeg wyniesiony, grobla 
nrbis crcpidiucs; c. portus; crepi- 
do saxi (z kamienia); c. magnae 
molis; altera c. 

Crepito, 1. trzaskać, szczękać, grze¬ 
chotać, łoskot wydawać, klekotać. 

Orepitua, us, m. trzask, szczęk, gru- 
ćbotanie, łoskot. 

Cr ©po, cnepul, crepitum, 1. trza¬ 
skać, szczękać, gruchotać, remi 
crepuere; 2) przech. crepare lae- 
tos sonos manibus, radośne okla¬ 
ski wydawać; — przenoś, głośno 
o czóm mówić, chełpić się, cr. 
post Tina gr&Tem militi&m aut 
pauperiem; si quid veri crepat; 
crepat, ut- tolerarit. Lucr. II1167. 

Orcpundia, orum, n. brzękliwe na¬ 
rzędzia muzyczne; brzękadło do 
zabawy dla dzieci. 

Orepusoulum, i, n. brzask, świt 
zmierzch. 

Creą, Crśtis, w. Kreteńczyk, przym. 
Kreteóski; w licz. mn. Crfttes, 
Kreteńczyk o wie sławni łucznicy. 
Stąd: aj Cressa, ae, z. Kroteńska, 
albo rztczow. mieszkanka Krety 
(Ary&dna i Aeropa); b) Crfisius, 
a, um, Ktetcńsli; cj Cięta, ae, 
* Orśfcó. es, i. wyspa na morzu 
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grodziemnćm; <f) CreUtUS, a, nm, 
Kretejski, ej Cretensis, 6, Kre¬ 
tyński i Cretenses, ium, «*. Kre- 
teńczycy;/) Creticus, >,um, Kre- 
tycki; rzeczow. przezwisko Metei- 
U; g) Cretis, Idil, Kretycki. 

Cr*#oo, creri, cretum, 3. rosnąć, 
wychodzić na wierzch, wyrastać, 
stąd cretus, pochodzący od kogo, 
urodzony, creti Aiconore; Trojano 
a sanguine; przemienić się w co, 
stać się czćm, crines in frondem; 
_przenoś, pomnażać się, wzrastać, 
wzmagać się, Liger ex ąivibus 
creverat; crescentes morbos; cres- 
centibus annis; mihi crev. amici; 
crescit annona, inopia omnium; 
malum, odium; amicitia eorum; 
fama hostium; crescunt Athenien- 
sium opos, hostiom opee animi- 
que; crescit alicni albo alicujus 
anlmus, andacia, ardor animorum; 
stąd poet. samo crescere, nabierać 
odwagi; o osobach; wzmagać się 
wczóm, nabierać znaczenia, powa¬ 
gi; non minus dignitate, quamgra- 
tia fortunaqne, Tirtutum lande, 
qonm fama tum opibus; albo przez 
co, jakiemi środkami, przy jakićj 
pomocy wznieść się, przyjść do 
znaczenia, labore atque jnstitia; 
popali Romani opibus, in tantas 
opes; ex aliąuo; per aliquem; tak¬ 
że: crescendi occasio. 

Grota, i pochodzące od niego patrz 
Cres. 

Cr6taf ae, gatunek ziemi glinko- 
watój bialćj, kreda, używana do 
bielenia i pieczętowania z.jakąś 
przyprawą; także do naznaczania 
wypadków szczęśliwych, creta an 
carbone notandi. 

Oretaeus, a, um, patrz Cres. 
Orotttus, a, um, kredą pobielo¬ 
ny; cretata ambitio, ubieganie się 
o urząd, patrz Candidatus. 

Cretensii i Creticus, patrz Cres. 

CrStio, 6ni#, L (od cernere za de- 
cernere) formalne oświadczenie 
swój woli względem przyjęcia spad¬ 
ku. 

Creti#, patrz Cres. 
Cret&lft, ae, kredka do pieczętowa¬ 
nia. 

Cretus, a, um, imietl. od cerno 
i od cresco. 

Oretisa, ae, #. córka Kreonta kró¬ 
la Koryntu, żona Jazona; 2) córkn 
Fryama, żona Eneasza; 3) miasto 
w Beocyi. 

Cribrum, i, n. sito, przetak* 
Cr im en, mis, n. aj badanie sądo¬ 

we , in cr. vocare, oskarżyć, ob¬ 
winić; in cr yocari, być obwi¬ 
nionym,- oskarżonym; ó) oskarże¬ 
nie, zarzut, auctor criminis; cri- 
mina adYersariorum; hoc crimine 
absens proditionis damnatus est, 
(skutkiem tego oskarżenia); facere 
sibi albo afferre albo subire cr. 
(ściągać na siebie zarzut); dare ali- 
cu; aliquid crimini (robić komu 
zarzut); esse crimini (być winą, 
być powodem do winy); hoc cri- 
mine compellari (z powodu tego 
zarzutu być powołanym do odpo¬ 
wiedzi, do usprawiedliwienia się); 
inYidiae crimine accusari; Parło 
crimine est accusatus (obwiniono 
go, że wyspy Paros nie chciał 
zdobyć); cr. propulsare, defcndere, 
diluere (zbijać, oddalać, usuwać za¬ 
rzuty); eri crimen poste ritatis 
(będziesz przedmiotem zarzutu dla 
potomności, potomność obwiniać 
cię będzie); propulsare crimen con- 
jurationis; ej wszelkie przewinie¬ 
nie, przekroczenie, przestępstwo, 
fictis criminibus; hoc crimine ar- 
gui; powód do złego, se causam 
olamat crimcnque caputąue ma- 
lorum; crimina belli; przedmiot 
przewinienia, impresst signat stu 
crimina getnmi. 
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CWmlnAtlo, 6nii, i. obwinianie, 
oskarżanie, zarzucanie zbrodni. 

Orlmmor, 1. obwiniać o przestęp¬ 
stwo, oskarżać kogo, obmawiać, 
ostawiać, potwarzać, aliquem apnd 
aliąuem; aliquemalbo samo crim.; 
także criminari w znaczeniu bier.: 
być obwinionym; 2) zarzucać co, 
robić zarzuty, aliquid albo z 4 prz. 
i tryb. bezok.; &liquid apud ali- 
qućm. 

Criminóae, przysl. z zarzutami, o- 
oslawiając, potwarzając. 

Oriminósus, a, um, pełen zarzu¬ 
tów, potwarzy, złośliwy, uszczy¬ 
pliwy, in ałiquem albo alicui. 

Crlmissus, i, m. rzeka w Sycylii. 
Crin&Ufl, e, do włosów należący, 

u&kształt włosów. 
Orińia, is, m. włos; — przenoś, 

ogon komety, crinem argentea Si¬ 
dora ducunt. 

Grlnltus, a, um, włosisty, długo¬ 
włosy; — przenoś. Stella cr., ko¬ 
meta; cr. galea triplici jubi, przył¬ 
bica z trzema kitami; 2) Crinitus, 
i, m. przezwisko cesarza Trajaiuu 

Grispisuloana, tis, wężykowaty, 
wężykiem wijący się, fulmeu. 

Orispo, 1. kędzierzawić; 2) wywi¬ 
jać, miotać, hastile mann. 

Crispua, a, um, kędzierzawy; 2) 
Crispus, i, m. rzymskie przezwi¬ 
sko. 

Grilla, ae, i, grzebień albo czub 
u ptaków; kita u szyszaka. 

OrUtfttu®, a, um, czubaty, ayes; 
mający kitę, galea; Achilles. 

Grithóte, es, i. miasto na półwy¬ 
spie Trackim. 

Oritious, i, m. krytyk, wyrokujący 
o dziełach mianowicie piśmiennych. 

Crdoeus, i orcołuua, a, um, sza¬ 
franowy, mający kolor szafranu. 

Croooffflus, 1, m. krokodyl. 
Crooóta, ae, i. suknia kobiet od 
uroczystości koloru szafranowego 

Oroctun, i, n. i crocus, i, m. sza¬ 
fran ; 2) kolor szafranowy, 3) Cro¬ 
cus, i, f». młodzieniec w krzew sza¬ 
fran u zamieniony. 

Croesus, i, m. król Lidyi; w ogóle 
bogacz. 

Crommyuaoris, idis, i. przylądek 
na wyspie Cyprze. 

Cromjon, 6nis, z. miasteczko wHe- 
garydzle. 

Orotólum, i, n. brzękadło, talerzy¬ 
ki , w które uderzając pląsano. 

Croto (Croton), ónis, także Crotona 
ae, i. miasto w Brucyum; stąd: ą) 
Crotoni&tes, ae, m. mieszkaniec Kro- 
tony; bi Crotoniensis, e, Krotou- 
ski z Krotony i Crotonicnses, ium, 
»». Krotończycy. 

Crotópiadss, ae, f». potomek Kro- 
topa króla Argiwów, którego córka 
Psamathe była matką Linusa, stąd 
Linus Crotopiades. 

Gruoi&bilis, e, pełen udręczeń, tra¬ 
piący, okrutny. 

Cruoiabiliter, frrzysl. okrutnie. 
Oruoiimontum, i, n. męczarnia, 
udręczenie. 

Cruoi&tus, us, m* męka, trapienie, 
su minus, ostatnia kara, najsroższa 
męka. 

Oruolo, 1. męczyć, trapić, dręczyć, 
właś. i przenoś. 

OrudóŁU, e, ostry, surowy, okru¬ 
tny, homo, mulier; b) z okrucień¬ 
stwem wykonany, okropny, senten- 
tia, poena, facinus, scelus, belium, 
dominatio; c) dla okrucieństwa 
znienawidzony, nomen tyr&uni; d) 
gwałtowny, amor, e) żałosny, funus. 

OrudeUtaa athi, i. srogość, okru¬ 
cieństwo, barbarzyństwo, nieludz- 
kość, eiganobiles, in suppiicio. 

Crudeliter, pnyil, okrutnie, nielito- 
ściwie; se gerere; bardzo mocno, 
gwałtownie, crudelius amare. 

Orudesoo, crudui, 3. jątrzyć się, po- 
gorszać się, ira, morbus, seditio. 
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Omdite©! &tis, i. przeładowanie 
żołądka, niestrawność. 

Or&dua, a, um, krwawy, pełen 
krwi, surowy, nicstrawiouy, nie- 
trawiący; o owocach: niedojrzały, 
poma; stąd o ludziach: za młody, 
niedojrzały, puella; świeży, zielo¬ 
ny, nlezwiędły, pal mes; stąd se- 
nectus cruda, czerstwa; nieobro¬ 
biony, solum; okrutny, straszny, 
dziki, pater, eusis, beli urn. 

Craenta.prtyał. krwawo, okrutnie. 
Cruento, 1. skrwawić, zakrwawić, 
manum, gladiuin;— przenoś, rem- 
publicam. 

CruentuB, a, urn, krwawy, skrwa¬ 
wiony, poet. gaudens Bellona cruen- 
tis (rozlewem krwi); — przenoś, 
czerwony, myrta; okrutny, krwi 
chciwy, hostis, ira, Achilles; krwa¬ 
wy, nieszczęsny, rictoria, ahuus. 

Crumftna, ae, i. worek na pienią¬ 
dze; 2) pieniądze, deficiente cru- 
mena. 

Cruor, óris, n. krew ciekąca z ciała, 
lupus ayidus cruoris; — przenęś. 
rozlew krwi, rzeź, mordy, parare 
se cruori humano. 

Crus, ortlria, n. goleń. 
Oruata, ae, i. skorupka, skórka (na 

ćhlebie), powłoka; 2) płaskorzeźba 
na naczyniach. 

Oruatulum, i, w. ciasteczko, łako¬ 
cie, hlandi doctores dant crustula 
pueris. 

Orostum, i, kawałek chleba, cia¬ 
sta i t. p. 

Oruafcumćria, ae. ż. albo crustu- 
merium, ii, n. albo Crustumerii, 
oram, *». dawne miasto Sabinów; 
stąd: a) Crustuminus, a, um, Kru- 
stumińskii in Crustuminum, do 
KrustumińskiĄj okolicy, i Crustu- 
mlni, orum, m, Krustuminowie; 
b) Crustumius, a, um, Krustumski. 

Onuc, oruoia, z. krzyż, aliquem 
in cruoem tollere, albo cruci (in 

ernoem, in croce) suffigere, albo 
cruci affigere, ukrzyżować;—prze¬ 
noś. męczarnia, udręczenie, zmar¬ 
twienie. 

OrystallinuB, a, um, kryształowy 
CrystftUnm, i, n. i, crystallus, i, 
i. kryształ. 

Ctesiphon, Óntls, z. miasto nad 
Tygrem. 

Cubicul&ris, e, i cubicularius, a, 
uui, do pokoju należący; rzeczou?. 
cubicularius, ii, *». służący po¬ 
kojowy. 

OubiotUum, I, m. pokój, mianowi¬ 
cie sypialny. 

Cubile,is, n. legowisko, łoże;poet. 
solis Hesperium cubile, zachód 
słońca; araritiao c, widoczne śla¬ 
dy łakomstwa. 

Cubital, *11*, n. poduszka dla pod¬ 
parcia rąk. 

Cubit&łia, e, tyczący się łokcia 
łokciowy. 

Cublto, 1. legać. 
Cubitum,i, n* i cubitus, i, łokieć 
u ręki, łokieć miara. 

Cubo, cubui, rzadko cubań, cu- 
bitum, 1. leżćć, in lectica; argea- 
teis lectls; leżóć u stołu, alicui, 
super albo infra aliąuem albo sa¬ 
mo cubare; spać, cub. in lecto, 
albo samo cubare; cubitum ire, 
iść spać; leżćć, być chorym, pue- 
ń menses jam quinque cubantis; 
poet. mieszkać, bawić gdzie; — Srzenoś. zniżać się, opadać, osia- 

ać, Uaticae cubantis; unda fre- 
ti cubat. 

Cubui, i, iw. kostka; sześcian licze¬ 
bny, iloczyn z liczby wziętćj trzy 
razy za czynnik. 

Cuoułus, albo ouoiilua, i, iw. ku¬ 
kułka; także wyraz nagany, obel¬ 
gi: leniwy, głupi. 

Ououmis, is, albo óris, m. ogórek. 
Cuourbita, ae, ż. dynia; 2) Danka 

do stawiania na ciele. 
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Ofldo, eudi, cusum 3. kuć, tłuc; 
przysłowie: isthaec, in mc cudetnr 
fsb*, na mnie się skropi; ja za to 
odpokutuję; cudere nummos, ar¬ 
gon tom , wybijać pieniądze. 

Culouim&di, jakimkolwiek sposo¬ 
bem, bądź co bądź, c. es; c. sunt- 

CujM, Łtii, skąd rodem. 
Gujui, a, nm; 1) zaim. pył. czyj, 

do kogo należący, cnjum pecus, 
cnja res sit; 3) wzgl. czyj, które¬ 
go, ne is redimeret, cuja res 
esset. Jju. 

OujusoSmódi, jakiegobądź roaza- 
CujuaćUmmódi, albo cujusdam mo- 
di, pewnego rodzaju, jakiś. 

Cujuamodl, albo cujus modi, jakie¬ 
go rodzaju? jakich własności? 

Cujuaęuemodi, albo cujusque mo¬ 
di, każdego rodzaju, wszelaki. 

Culalta, ae, i. poduszka, materacyk. 
Culem, albo culleus, i, ot. miech 
skórzany. 

Culex, ioia, ot. komar. 
Oullna, ae, i. kuchnia; 2) potrawa. 
Cullem, patrz culeus. 
Oulmen, InU, n. wierzch, szczyt, 

wierzchołek czego, AJpium; aedis, 
tecti; takie dach, cvado ad fasti- 
gia summi culminis; łodyga, źdźbło; 
—przenoś, szczyt, wyniosłość, wy¬ 
soki stopień, dignitatis, fortunae. 

Culami, i, ot, źdźbło. 
Oulpa, ae, i. wina, wykroczenie, 
przewinienie; <ralp& meft, z mojej 
winy; racare culpa, być wolnym 
od winy; a culpa abesse, być da¬ 
lekim; eiimere aliquem ex c., libe- 
rare c., uwolnić od winy; c. in 
aliquem conferre, zwalić na kogo 
winę: culpam in se admittere, 
Ściągnąć na siebie winę. 

Oulpa*tu, a. urn, naganny. 
Oulpo, 1. ganić, przyganiać, con- 
dimenta, rersus ducos; 2) obwi¬ 
niać, winę na co albo na kogo 
składać, coeli intemperiem. 

Culte, przytł. ozdobnie, pięknie. 
Cultellus, i, «. nożyk. 
Cul ter, tri, ot. nóż, przysłowie: me 
sub cu Itr o linąuit, opuszcza mię 
w złym razie. 

Cultio, 6nii, i. uprawa, agri. 
Cul tor, Orli, ot. pilnujący, doglą- 
dający ezego, zajmujący sie czśm. 
agri, terrae, yitis, pecoris; c. vi- 
rentis agelli; mieszkaniec, collia 
ejus; nauczyciel, kształciciel, ju- 
Tenum; — przenoś, czciciel, deo- 
rum; przyjaciel, miłośnik, reritatis. 

Cultrlx, ioi», i. doglądająca, pil¬ 
nująca czego, mieszkanka, obywa¬ 
telka; — przenoś, czcicielka, deo- 
rum. 

CultOra, ae, f. uprawa, pilnowanie, 
doglądanie czego, agri, vitis; — 
przenoś, kształcenie, c. animi, albo 
samo cultura; cześć, uszanowanie, 
poteutis amici. 

Gultui, a, urn, uprawiony, upra¬ 
wny, ncczow. culta, oram, n. u- 
prawne pola, niwy; — przenoś, 
ozdobny, strojny, ukształcony, in- 
genia cultiora. 

Cultus.us, ot. uprawa, zajmowa¬ 
nie się czćra, agrorum; humanus; 
corporis; stąd w odniesieniu do ży¬ 
cia: urządzenie sposób życia, 
wykształcenie, okrzesanie, quoti- 
dianus, modicus, domesticus, libe- 
ralis i t. p. w połączeniu z rictus, 
Testitus, humanitas; eundem cul- 
tum, eundem victum esse; cultum 
Testitumque mntavit; a cultu et 
Łumanitate Provinciae longissime 
absunt; mianowicie pod względem 
ubioru, ozdoby, przepychu, oka¬ 
załości, świetności, wytworności 
w urządzeniu domu, regius, amoc- 
nior, i t. p. c. triumphi; — prze¬ 
noś. a) ukształcenie, wychowanie, 
c. animi, ingenii, albo samo oul- 
tus; b) cześć, oddawanie czci, all- 
eui cultum tribuere; cultusdeorum. 
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Culullus, i, m. naczynie dopicia, 
pahar. 

Oam, $pój. patrz quum. 
Cum, przyim. z przyp. 6 osoby 
albo rzeczy; 1) z którą kto, albo 
co zostaje w związku, z, wespół 
z-, Ardeam cum ipso rege oppugna- 
bat; faimine ictus cum domo sua 
arsit, capti sunt cum cirltate simul 
JBrundisiui; eam quoque urbem 
cum regis fratre cepit i t. p. 
w szczegół.: aj w związku przyja¬ 
znym: est mihi cum a!iquo ali- 
quid, albo nihil, mam z kim sto¬ 
sunki albo nie mam nic wspólne¬ 
go; quid mihi cum re? co mnie 
to obchodzi?; stąd należóćdo czy¬ 
jego stronnictwa, consentire, face- 
re cum aliquo; b) w stosunkach 
nieprzyjaznych, z, przeciw, helium 
gerere, pugnare, dimicare, contro- 
Tersiam habere i tp. cum aliquo; 
queri cum aliquo, użalać się na 
kogo przed kim; dissidere cum a- 
liquo; 2) która komu albo czemu 
towarzyszy, jest w orszaku, w po¬ 
łączeniu razem; aj o osobach; z, 
cum uxore et liberia suis fugit; 
priyatus cum uiore consenuit; cum 
conaule sequi; Demosthenes cum 
ceteris sunt eipnlsi; negaretis boc 
mihi cum diis (t. j. mihi et diis), 
i tak często u poet.; bj o osobach 
i rzeczach: z,, razem z, licząc 
w to, Roma habuit tnilia ciYium 
Bomanorum cum his, qui in agris 
•rant; Ponticum marę in circuitu 
cum Bosporo; cj o rzeczach: z, w, 
opatrzony w co, okryty czem, ho¬ 
mo cum sica inFentus, cum telo 
esse: sedere cum tunica; esse cum 
imperio; cum honoro dictatoris ad 
id helium profectus est; cum in- 
genti glona Boinam redire, Tern¬ 
ie,-regredi i t. p. W odniesieniu 
do ozasu: aj z, przy, tuż po, cum 
prima luce; c. primo sole; cum his 

(Yerbis) po tych słowach, albo to 
mówiąc; bj o współczesnych dzia¬ 
łaniach i skutkach: z, nie bez, 
cum Yoluptate audire; c. crucia- 
tu magno necare; magno cum pe- 
riculo; magna cum offensione, cum 
grali calamitate i t. p., tłómaczy 
się przysłówkowo: cum bona gra- 
tia. łaskawie; cum gloria, chlu¬ 
bnie, chwalebnie; c. cnra, staran¬ 
nie, troskliwie; ctlm silentio, po- 
kryjomu, skrycie; cum eo, z tym, 
albo pod tym warunkiem, z nasi. 
ut, albo quod; 3) która w czem 
udział bierze, albo wspólnie w czem 
działa, a mianowicie: aj przez 
przymierze: z, wespół, societatem 
habere cum aiiąuo; cum aiiquo 
bellum gerere, bellum reparare; 
bj pod dozorem, zwierzchnictwem, 
kierunkiem; z, pod, logioncs, quas 
cum Titurio amiscrat; Marcellu* 
cum parva manu eąuitum dimi- 
cavit; cj przy pomocy: z, przy, 
c. beneficio restro; cum diis bc- 
ne juvantibus. Kładzie się po 
zaim. osob. mecum, tecum, secum, 
nobiscum, także po wzgl. quo cum 
i quocum, ąuicum, ąuibuscum. 

Cumae, arum, i. miasto w Kampa¬ 
nii ; stąd: aj Cumaeus, a, um, Ku- 
mejski, Sibylla c.: carmen c., proro¬ 
ctwo Sybilli; i Cumaeos in anno9 

Yivant (tak długo jak Sybilla); b) Ca- 
raanus, a, um, Kumauski, Aquae 
C., kąpiele, później Bajae nazwa¬ 
ne; stąd Cumani, orum, m. Ku- 
manowie; Cnmanum i, n. posia¬ 
dłość wiejska Cycerona niedaleko 
Kumy 

Cumcunąu©, wtedy gdy, wtenczas 
kiedy 

OumÓra, ae, z. beczka, skrzynia 
do chowania zboża. 

Cuminum, i, n. kminek. 
Gumprlmlfi, przysl. szczególniej. o- 
sobliwie, nadawszystko. 
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Comąue, 1 cunque, wyraz przyra¬ 
stający, tlómaczy się przoz: kol- 
wiek, quicunque, ktokolwiek. 

CunmUte, przysl obficie, hojnie, 
sowicie, spełna, 

Orrmulitus, a, um, nagromadzo¬ 
ny, zwiększony; napełniony, do¬ 
skonały, poet. reniam cnmulatam 
remittere (t. j. cumulate). 

Oumulo f 1. nagromadzać, piętrzyć, 
stipites, sabolum, arenas, nivem, 
aurum argentamque; arma in in- 
gentem acerrum; struem saxomm 
super alia; także: res saeculi in 
tmurn diem; h) pomnażać, powięk¬ 
szać, skupiać, aliud super ałiud 
familiae funus;, aes alienum usu- 
rls; — przenoś, alio scełere hoc 
ficelus; eloąuentia beliicam glo- 
riam, inyidiam i t. p.; cj wysoko 
pokryć, napełnić, obsypać, zlewać 
na kogo, cumulatus locus strągę 
semiruti muri; altaria donis; cu- 
mulant altos fcrrida musta lacus; 
— przenoś, cumulari maximo gao- 
dio, Tolupt&tibus, omni laude, du- 
plici dedecore, i t. p., ad eumu- 
landum gaudium, na domiar, dla 
nwieńczenia*radości. 

Cumulua, i,». kupa, gromada, zbiór, 
8axoram, arcnae, armorum, sar- 
cinarum, bostium coacerratorum; 
aąuirum, wezbranie; cumulo fer¬ 
ii, inscąui; cumulis, gromadnie, 
hurmem; — przenoś, dodatek, 
nadmiar, powiększenie, dierum, 
mercedis, commendationis; accedit 
cumulua ad aliquid albo alicui 
rei; in cumułum accedere. 

Cun&bula, órum, n. kolebka, a 
cunabulis, od kolebki, niemowlęc¬ 
twa; miejsce urodzenia, początek, 
Joyis, urbis, gentis nostrae; 2} 
siedlisko pszczół, apes sese in cu- 
n&bula oondont 

Ctm*#, irtmr, kolebka, stąd począ¬ 

tek życia, primae cunae; 2) gnia¬ 
zdo żwierząt. 

Ounot&bundus, a, um, wahający 
się, ociągający się. 

Ounotans, tis, ociągający się, po¬ 
wolny; glebac ennetantes, ziemia 
twarda, trudna do uprawy. 

Cunot&nter, przysl. ociągając się, 
zwlekając, leniwo. 

Ounot&tio, ónli, ż. odwłoka, ocią¬ 
ganie się, namysł, wahanie się. 

Cunot&tor, óris, *». ociągający się, 
zwłóczyciel; rozważny; stąd Cun- 
ctator jako przydomek Kw. Fa- 
biusza Maksyma. 

Cunotor, 1. zwlekać, ociągać się, 
namyślać się, wahać się, greasus; 
profiteri; nil cauctatus. 

Cuuotus, a, um, cały, ogółem wzię¬ 
ty, wszystek, w licz. poj. z imio¬ 
nami zbiorowemi, popuius, cm- 
tas; w licz. mn. wszyscy, homines, 
oppida; także: zprz. 2: cunctiho- 
minum; cuncta terrarum. 

Cune&tim, prsytl. w klin, klino¬ 
wato. [klina, spiczasty. 

Cune&tua, a, um, mający postać 
Guneo, 1. klinowato zakończać. 
Cuneolus, i, m. klinek. 
Cuneua, i*, m. klin, w licz. mn 
cunei, kliny, które służyły do spo¬ 
jenia i podtrzymania pokładów 
dolnći części okrętu, jamque cu¬ 
nei labant; 2) szyk wojska naksztalt 
klina ustawiony; cuneum facere, 
dare; 3) ławy w teatrze dla wi¬ 
dzów, ut rero cuneis notuit res 
omnibus.' 

Gunioulus, i, w. podkop, mina, 
w znacz, własc. i przenoś. 

Cunnus, i, nierządnica. 
Cupa., ae, i. kadź, beczka. 
Cupedia. ae, i. chęć do przy smacz¬ 

ków, łakotliwość, 
Cupide, pnysl. chciwie, łakomo, 
namiętnie, gorąco, appetere agros; 
eUborare. 
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Cupidmeus, a, um, do Kupidyna 
należący. 

Cupiditas, &tia, i. chęć, żądza, za¬ 
pal, adrcnandum, c. cibi, apetyt; 
hellandi; c. pecuniae albo samo 
cupiditas, chęć zbiórów, c. mulie- 
bris, próżność; w licz. mn. na¬ 
miętności, cupiditates coerceTe, 
eiplere: cupiditatibus imperare. 

Cupido, mis, L takie «*. chęć, 
chciwość, żądza, urbis condendae, 
takie z tr. bez. c. proloqui; 2) bo¬ 
żek miłości, syn Wcnery, w tern 
znaczeniu takie w licz. mn. mater 
Eaeva Cupidinum. 

Cupiduała, um, chciwy, pragną¬ 
cy, literarum; przychylny, życzli¬ 
wy, nostri cup.; in perspicienda 
cógnoscendaąue natura; c. attinge- 
re; stronniczy, testis, judex; — 
przenoś, c. manus, życzliwa. 

Oupiens, tis, pragnący, żądający, 
alicujus. 

Cuplo ouplrl, albo cupii, cupi- 
tum, 3. pragnąć, żądać, chcićć, 
życzyć, aiiąuem albo aliąuid; 
zwykle t tr. bez. takie ze spój. 
ut; cupere alicui, życzyć komu 
dobrze, być przyjacielem; cuplo 
omnia, quae ris, życzę cl jak 
najlepićj. 

Cupreaa*tum, i, n. lasek cypry¬ 
sowy. 

OupreaMua. a, um, cyprysowy, 
z cyprysu. 

Cupresaifor, a, um, rodzący cy¬ 
prysy. 

Cuprea wi, 1, i. cyprys, w licz. 
mn. takie: cyparissi coniferae; i 
w licz. poj. Cyparissus, i, m. mło- 
dzieniec w cyprys przemieniony; 
2) rzeczy z cyprysu zrobione. 

Cuprutn, i, n. miedź. 
Cur, prtytl. dla czego, czemu, z ja- 
kićj przyczyny względ. i pytaj. 

Cura, ae, ż. staranie, troskliwość, 
uailność, zajmowanie się czćm, 

res curae est alicui, ma o tem 
staranie, baczny jest na to, dba o 
to, ma to na pieczy; carae est ali- 
cni de aliqua re; curae (sibi) ha- 
bere aliąuid, albo aiiąuem; b) zaj¬ 
mowanie się sprawami publiczno- 
mi, rerum publicamm; c) lecze¬ 
nie , przynoszenie ulgi, aąuae, do- 
loris; poet. o tym, który kolo 
czego troskliwie chodzi, stąd w rodź. 
m. curam praetorii unum; takie 
o piśmie starannie wy praco wanćm; 
2) troska, kłopot, frasunek, nie- 
spokojność, obawa, hoc affert mi- 
hi curam, cura absurni, confici; 
curam levare; non sine cura; stąd 
przenoś, osoba albo przedmiot 
mocno zajmujący, tua cura Lyco- 
ris; palumbes tua cura. 

Curitio, ćnia.f. staranie, chodze¬ 
nie koło czego, sprawowanie urzę¬ 
du; b) leczenie, morborum, cura- 
tionem adhibere morbis. 

Cur&tor, óris, m. dozorca; urzę¬ 
dnik, opiekun (małoletniego aż do 
25 roku). 

Cur&tus, a, um, pielęgnowany, 
doglądany. 

Curoulio, dnia, #». wołek, robak. 
Curea, ium, f. miasto Sabinów; 

poct.: mieszkańcy miasta Cur es; 
stąd Curensis, e, Kureńsld. 

Curetea, um, m. dawni kapłani Jo¬ 
wisza na wyspie Krecie; stąd 
Cureticua, a, um, Kuretycki albo 
Kreteński i Curetis, Idia, i. nie¬ 
wiasta Kreteńska. 

Cur la, ae, L Kurya, jedna* trzy¬ 
dziestu części, na które Romulus 
lud Rzymski podzielił; stąd miej¬ 
sce ich zebrania nazywało się Cu- 
ria; b) c. Hostilia, Julia, gmach 
na obrady senatu przeznaczony, 
curia panperibus clausa est; cu- 
riam alicui dare, dać posłuchanie 
w senacie; dies curiae, w ogóle 
dzień, w którym ważne się obra- 
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dy odbywały; c) curia Saliorum, 
miejsce zebrania kapłanów Marsa 
zwanych Salii; d) miejsce obrad 
w Syrakuzie, Salaminie i t. d. 

Curialis, e, należący do Knryi. 
Ourian.ua« a, urn, patrz Cnrius. 
Curi&tim, przysł. podług kuryi. 
Curiatii, órum, m. Kuryacysze 

z Albańskiego rodn. 
Curlatua, a, um, tyczący aię ku¬ 
ryi, comitia, zebrania, na których 
lud na kurye podzielony gloso¬ 
wał: lex, prawo na tćm zebraniu 
uchwalone. 

Ourfo, dnia, m. przełożony nad 
knryą, kapłan, który obrzędy re¬ 
ligijne w należącej do siebie kn¬ 
ryi wykonywał; c. marimus, prze¬ 
łożony nad wszystkiemi trzydzie¬ 
stą knryami pod względem obrzę¬ 
dów religijnych. 

Curio, ónia, r». przezwisko rodu 
Scri bonia. 

Curlóse, przy$Ł starannie, ciekawie. 
Curióaitaa, Mis, ciekawość, sta¬ 

ranność w dowiedzenia się. 
Curiosolit&e, arum, m. lud w Gal- 

tii lugduńskicj. 
Curioada, a, um, troskliwy, sta¬ 

ranny, in aliqua re; ad iuresti- 
gandnm, badawczy, ciekawy. 

Curia, is, i. pocisk. 
CurtuE, a, um, nazwisko rodu 
rzymskiego, z którego M. Guriua 
Den tatuś najwięcćj jest znany 
z powodu umiarkowania i po¬ 
wściągliwości; stąd Cnrius imię 
pospolite, człowiek powściągliwy, 
qui Curios simulant et Bacchana- 
lia vimnt; przysłowie o udawanej 
skromności, umiarkowaniu; Cu- 
rianua, a, um, Kuryański, do Kn- 
ryusza odnoszący się. 

Curo, 1. starać się, mieć o czem 
staranie, troskać się o co, zajmo¬ 
wać się czem; sprawować, aliąuem 
albo aliqnid, eiercitnm transpor- 

tandum navibus (starać się zarzą¬ 
dzić, aby było przewiezione); mn 
ros reficiendos cnraro (kazać na¬ 
prawić); nec docti legere curarent; 
non euro rem, nie dbam; ze spój. 
ut, albo ne, albo samym trybem 
łącz.; także: de aliąna re, myśleć 
o czem; 2) rządzić, zarządzać, 
dowodzić, prorinciam: in dextra 
et in sini8tra parte curare jnbet, 
na prawćm i lewćm skrzydle do¬ 
wodzić; 3) leczyć, goić, pielę¬ 
gnować, minera, morbos, adoles- 
centes; 4) corpus ezanimum cura¬ 
re, balsamować; 5) załatwiać ku¬ 
pno, sprawiać, alicui signa; zaj¬ 
mować się wypłatą, płacić, pe- 
cnniam pro eo frumento legatis; 
ąuibns nominibas pecuniam Eom&e 
cnrari oporteret; me cni jussisset 
cnraturum (zapłacę, komuby po¬ 
lecił). 

Currioulum, i, w. bieg, bieganie, 
gonitwa, wyścigi; 2) miejsce go¬ 
nitwy, plac wyścigów, zawód, 
szranki, właś. i przenoś. 3) powóz 
lekki. 

Curro, oucurrl , cursnm, 3. biedź, 
z pjzyim. ad, in, per, trans i 4 S.; eiercebatur pturimum cur- 

etluctando; stadium, aequor, 
jechać, biedź, płynąć przez-; cur- 
ritur ad praetorinm; przysłowie: 
currentem incitare (pobudzać do 
działania tego, który jnż jest czyn¬ 
nym); o przedmiotach nieżywot¬ 
nych: currente rot&$ amnes cnr- 
runt in aeqnora, ad dcxtram par¬ 
tem, per ultima Indiae; classis 
currit iter tutum; ruhor per ora 
cucurrit, rumieniec na twarzy wy¬ 
stąpił; tremor per ossa (dreszcz 
przejął); aetas currit; eosdemcnr- 
rns c. (takież same środki przed¬ 
siębrać). 

Currus, na, m* wóz; poet.: cnrrum 
larare aeqnore (o wozie słonocz- 
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nym); wóz tryumfalny, tryumf; 
konie w powozie, cnrrus infro- 
nare. 

Curfiim, przysl. biegiem, szybko, 
w skok. 

Curaito, 1. biegać tu i owdzie, 
także na wyścigach: ubiegać się, 
cum aliąuo. 
Cono, 1. biegać. 
Cursor, óris, m. biegacz, goniec, 

posłaniec; zawodnik na igrzyskach; 
2) Cursor, przezwisko L. Papi- 
ryusza. 

Curaus, us, m. bieg, pochód, po¬ 
dróż, omnium cursus est ad eos; 
inhihere cursum; cursu, śpiesz- 
nie, w szybkim biegu; magno cur¬ 
su, z wielkim pośpiechem; cursu 
effuso, w największym pędzie; 
quam lub quanto maińmo cursu 
poterat, jak mógł najspiesznićj; 
stąd: podróż, mihi cursus in Grae- 
ciam per provinciamtuam; iti Epi- 
rum brevis cursus; o rzeczach: 
stellarum, navium, lunae; c. ab- 
sconditus, segnior (o rzece); — 
przenoś, bieg, kierunek, ciąg, re¬ 
rum; temporum; vitae; rocis per 
omnes sonos; in cnrsu esso (być 
w biegu, w zawodzie); iu eodem 
cursu esse (być w tem samom po¬ 
łożeniu). Stąd: a) jazda, żegluga, 
cursum direzit, quo tendebat; cur¬ 
sum tcncrc (nie zbaczać); cursum 
transmittore (przejechać, przeprair 
wić się): cursu excuti (być spę¬ 
dzonym z drogi, np. nawałnością 
morską); alium cursum petere; cur¬ 
sum eispectare (czekać na wiatr 
pomyślny); ó) jazda na koniu, cur¬ 
sum aequestrem ducere (o goni¬ 
twach); c. deformis; c) lot, lata¬ 
nie, cursum per auras dirigere 
(o gołębiach). 

Curtius, a, nazwisko rzymskiego 
rodu; C. lacus, jezioro. 

Curto, 1. obcinać, skracać. 

Curtui, a, um, obcięty, kusy, nie¬ 
dostateczny, obrzezany, wlaśc. i 
przenoś. 

CurOlis, e, do wozu albo dojazdy 
należący; sella curuiis, krzesło o- 
zdobione słoniową kością, którego 
najprzód królowie, a późnićj wyż¬ 
si urzędnicy: dyktator, konsul, 
pretor i edyl zwany curuiis, uży¬ 
wali; poet c. ebur. 

Cuiw&men, Enia, w. zakrzywienie, 
zgięcie. 

Curvitura, ae, i zakrzywienie, 
zgięcie, obwód. 

Cunro, 1. zakrzywiać, naginać, 
brachia, arcum (napiąć); se cur- 
Tare (o gałązkach); se in comna 
(o księżycu); w znacz. bier. cur- 
vari in montis speciem, albo fa¬ 
ciem (podnosić się); curratus, 
skrzywiony, zagięty, krzywy, gla- 
dius; amnis flenbus c.;jugumsi- 
nu c.; — przenoś, nakłaniać, ła¬ 
godzić. 

Cunrua, a, um, krzywy, zgięty, 
falx, cornu, ungues, tibia, flumen, 
ar&tor, litora, senecta; marę albo 
aequor (piętrzące się, wzburzone); 
— przenoś, cunro dignoscere rec- 
tum (proste od krzywego, czyli 
dobre od złego). 

Chiapia, Idis, i. ostrze, kolec, żą 
dło; stąd: o) pocisk, oszczep; b) 
trójząb Neptuna. 

Custodia, ae, z. straż, c. canum 
(czuwanie psów); c. corporis (straż 
przyboczna, opieka, czuwanie nad-); 
stąd: o) miejsce straży, stanowi¬ 
sko, placówka, in hac cuStodia 
collocati &umus; b) żołnierze straż 
trzymający, zwykle w licz. mn. 
custodiaa disponere; 2) pilnowa¬ 
nie, dozór, chowanie, libera, areszt 
domowy; alicui custodiam alicujus 
tradero; — przenoś. (eloquentUm) 
septam liberali custodia; stąd czę¬ 
sto: więzienie, publica: in custo- 
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diam dare, tradere, conjicere; ea- 
dem C- tenere; e custodia educe- 
re, emittere, eripere. 

Custodlo, 4. strzedz, pilnować, 
templum, portam, corpus domnm- 
que, maritimam oram duabus na- 
Tibns longis; promciam; aliąuid 
ab&liquo; se c., raióć się na bacz¬ 
ności, wystrzegać się, pilnować 
się; — przenoś. aliquid memoriś, 
zachować w pamięci; dicta literis, 
napisać dla zachowania; 2) scho¬ 
wać, zatrzymać, librom; zatrzy¬ 
mać w więzieniu, aliquem in m- 
cnlis; aliąuem; aliquem alicni 
custodiendum tradere. 

Custos, Odia, m. i i. stróż, do¬ 
zorca, obrońca, alicnjus lub ar 
licnjne t©1; custos corporis, alba 
custodes corporis; straż przybocz¬ 
na; także: c. impedimentorum, ur- 
his, załoga; praefcctns cnstodnjn, 
przełożony nad strażą; jurenis cn- 
etode romoto, młodzieniec po od¬ 
daleniu przewodnika; — przenoś, 
c. telomm, kołczan t sajdak; c. tu- 
iis acerra; sapientia c. et procu- 
ratriz totins hominis. 

Cutia, i8, z. skóra człowieka i zwie¬ 
rząt, przysłowie: cutim curare, 
dbać o swojo wygody, pieścić się. 

Cyane, es, z. źródło przy Syraku- 
zach; nimfa przemieniona w źródło. 

Cyanee, es, i. córka Meandra. 
Cyaneae, arum, i. dwie wyspy ska¬ 

liste na bosporze Trackim, dawniej 
Symplegades zwane. 

Gy&thus, i, m. kielich, ad cyathum 
statui, posługiwać w nalewaniu 
wina; 2) miara stanowiąca dwu¬ 
nastą część miary zwanej seita- 
rius. 

Cybaeua, a, um, wypukły, pęka¬ 
ty, navis c. albo samo cybaea, 
statek przewozowy, knpiecki. 

CybŚIe, albo Cybebć, es, albo ae, 
ź. bogini Frygijska, u Kzymian 

Ops, której kapłani nazywali się 
Galii; stąd Gybeldlus, a, um, do 
Cybeli należący; 2) góra weFrygii. 

Cjrbietrm, órum, n. miasto w Ka- 
taonii u stóp góry Tanrus. 

Cydaa, idlc, i. Cyklada, zwykle 
w licz. mn. CycUdes, Cyklady, 
gromada wysp na morzu Egej- 
skiem. 

Cyclicua, a, um, kolisty; scriptor 
cyclicus, poeta, który opiewał 
wypadki od początku świata aź do 
Telegona syna Ulissesa. 

Oyelops, ópie, m. Cyklop, w licz. 
mn. Cyciopes, Cyklopów ie, bajecz¬ 
ny, jednooki, olbrzymi lud Sycy¬ 
lii; ponieważ mieszkali przy górze 
Etnie, stad powstała wieść bajecz¬ 
na, że pomagali Wulkanowi w ka¬ 
cio piorunów dla Jowisza; Cydo- 
pius, a, um, do Cyklopa należący. 

Cycn-* patrz Cygn-. 
Oydnoa, albo -us, i, n. rzeka w Cy¬ 
licji. 

Cydon, dnia, i Cydonia, ae, i. 
miasto na wyspie Krecie. 

Cydon, o nic, m. Cydończyk, miesz¬ 
kaniec miasta Cydonii; stąd: a) 
Oydoni&tae, arum, m, Cydouiaci; 
b) Cydonius i Cydonóus, a, um, 
Cydoński, w ogóle: Kretcński. 

Cygnćjus, a, um, do Cygnusa sy¬ 
na Hyryi należący. 

Cygnćus, a, um, łabędzi. 
Cygnus, i, m. łabędź, starożytni 
mniemali, że miał pięknie śpie¬ 
wać, quidenim hi rundo contendat 
cygnis; stąd brano wyraz cygnus 
za poetę: c. Dircaeus (o Pindarze); 
2) Cygnus w łabędzia przemienio¬ 
ny; a) król Liguryi, syn Stenela; 
b) syn Neptuna, ojciec Tenesa. 

Cylindrus, i, m. walec, wałek, 
w szczegół, wałek do równania 
ziemi. 

Cyllene, es, i ae, i. góra w Pelo¬ 
ponezie, miejsce urodzenia Merku- 
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tego; stąd: a) Cyllenius i Cylle- Delos, miesce urodzenia Apolli- 
nóus, a, um,Cyllenejski, szczegół, na i Dyany; stąd Cynthius, a, 
tyczący się Merkurego; i) Cyllfr- nm, Cyntyjski, t, j. Apollo i Dyar 
nis, idia, t Cyllenejska, pocho- na, i Cynthia, nazwisko dziew- 
dząca od Merkurego; 2) miasto czyny. 
w Elidzie. Cynus, i, Ł przylądek i miasto 

Oylónlus, a, nm, tyczący się Cy- portowe w Lokrach Opuntskich. 
łona Ateńczyka, C. scclus, na Cypru*, albo -os, i, i. wyspa na 
stronnikach Cylona popełnione za- morza Śródziemnem, główne miej- 
bójstwo, interfectio sociorum Cy- sco czci Wenery; stąd Cyprins, i 
lonis supplicnm ad aram ab Athe- Cypriacus, a, nm. Cypryjski; C. 
niensibus facia. aes, albo cyprium, ii, *. miedz; 

Cymaeua, a, nm, patrz Cymę. rzeczow. Cyprii, o rum, vt. Cy- 
Cymba, ae, z. łódź, czółno. pryjczycy. 
Cymbalum, i, n. narzędzie mu- Cyrea, patrz Oyrus. 
zyczne, złożone z dwóch metalo- Cyrene, ós, i Cyrenac, arom, ż. 
wych talerzy, używane mianowi- główne miasto Cyrenaiki w Libii, 
cie podczas uroczystości Cybeli, założone przez Battusa z Thery, 
gatunek brzękadła, zwykle w licz. stąd Cyrentfeus, i Cyrenaeus, 
mn. cymbała, orum. a, um, Cyrenejslri, Cyrenaica phi- 

Cymblum, ii, n. naczynid do picia losophia, szkoła filozofów prze* 
w kształcie czółenka. Arystyppa z Cyreny założona, któ- 

Cyme, es, i miasto w Elidzie; rego zwolcnuicy nazywali się Cy- 
stąd Cymaeus, a, um, z Cymy, Cy- renaici i Cyrenaei; także: Cyreuaei, 
mejsld, i Cymaei, orum, m. Cy- orum, m. mieszkańcy Cyreny; 
mejczycy. ó) Cyrenensis, e, Cyreneński i 

Cynegetioa, orum, n. poemat o Cyrenenses, ium, m. Cyrenenso- 
myślistwie. wie; 2) Cyrene, es, ż. córka 

Cynious, i, m. cynik, filozof sek- Hypseusza, syna Peneja, matka 
ty cyników; przym. cynicus, a, um, Arysteusza. 
cynicld. Cyrnos, i, z. wyspa Korsyka; stąd 

Cynoeóphalus, i, m. mający psią Cyrnóus, a, um, Cyinejski, Koi- 
głowę, Anubis bożyszcze Egi peyau, sykański. 
przedstawiane w postaci człowieka Cyrt&ei, i Cyrtii, orum, m. lud 
z psią głową. w Persy! i Medyi. 

Cynosargea, is, n. gimnazyum, cyrus, i, m. nazwisko królów Per- 
miejsce ćwiczeń przy Atenach ze skich; 2) nazwisko architekta, któ- 
ówiątynią Herkulesa. ry żył za czasów Cycerona; stąd 

Cynosoephalce, arum, i. dwa Cyr&a, orum, *. budowle przez 
wzgórza przy Skotusie w Tessalii. Cyrusa wzniesione. 

Cyno*ńra,ae, niedźwiadek, gwiąz- Cy**u«, untis, i. port Erytrei 
dozbiór na północy, stąd Cynó- w Jonii. 
suris, idia, i. do Cynozury na- CythSra, órum, n. wyspa na mo- 
leżąca. rzu Egiejskiem, sławna czcią We- 

Cynosflrae, arum, i. przylądek nery; stąd: a) Cytherłacus, a, um, 
w Attyce. do Cytery należący, poet. Wene 

Cynthui i, ». góra na wyspie rze poświecony. mvrtus; b) Oy- 
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therfia, ae, i. i Cytherdia, idis, 
ś. Cyterejska, przydomek Wenery 

Cytheróiaa, adis, ż. Wenetze po¬ 
święcona , columbae; tzóczow. Cy- 
thereia, ae, i. przydomek Wenery. 

Cytisus, i, m. i L cytisum* i, a. 
szczodrzeniec, roślina. 

Cytórua, i, m. góra w Paflagonii, 
obfitująca w bukszpan; stąd Cy- 

6 Damnnn 

toriacus, a, um, Cytoryacki, na¬ 
leżący do góry Cytorus, pecten, 
bukszpanowy. 

Cyaious, albo -os, i, i. i Cyzicum, 
i, n. wyspa i miasto Propontydy; 
stąd CyzioSnus, a, um, z Cyzy- 
ku, Cyzyceński, Diomedon Cyzi- 
cenus; pngna C.; rzeczow. Cyziceni, 
o rum, m. Cyzycenowie 

D ~ Decimus; jako znak liczebny: 
500; a. d. =z antę diem. 

Daci, orum, m. mieszkańcy krainy 
zwanój Dacia, ae, i. t. j. Węgry* 
na wschód Cisy, Siedmiogród, Bu¬ 
kowina, Mołdawia i Wołoszczyzna. 

Daotylious, a, nm, daktylowy, 
złożony z daktylów. 

Daotylui, i, m. miara wiersza, 

Daedala, oram, n. miejsce obron¬ 
ne w Karyi; 2) kraina Indyi z tćj 
strony Gangesu. 

Daedalus, i, m. sławny architekt 
grecki, za czasów Tezeusza i Mi- 
nosa, który wybudował Labirynt 
na wyspie Krecie; stąd: a) Daeda- 
leu«, Dedalejski; ó) Daedalus, a, 
um, dowcipny, przemyślny, sztucz¬ 
ny, sjgna. 

Dahie, arum, m. lud Scytyjski nad 
morzem Kaspijskim. 

Dalmatae, arum, Dalmatowie, miesz¬ 
kańcy krainy zwanej Dalmatia, 
ae, i. przy brzegu wschodnim 
morza Adryatyckiego; stąd Dal- 
maticus, a, um, Dalmacki. 

Dama, ae, i. daniel, koza dzika. 
Damasous, albo -os. i, główne 

miasto Celesyryi. 
Damn&tio, ónis, i. skazanie, po¬ 
tępienie , reorom, ambitus. 

Damnfctóriufl, a, um, potępiający. 

Damnatue, a, um, potępiony, skar 
zany; odrzucony. 

Damno, 1. potępiać, obwiniać, 
skazać, ipsiąue damnati sunt; qui- 
bus publice damnati tradi solent; 
hoc judicio damn&tur; aliąuem no- 
mine eceleris; damnatus ob eam 
causam; zwykle z przyp. 2 albo 
6 przewinienia i kary, crimine; 
caedis; ambitns; peculatus; dam- 
nari decem milibus aeris ab ali- 
quo. — Przenoś. 1) skazać, uka¬ 
rać czem, aliquem longi laboris; 
lumina nocte; a stąd : a) kogo do 
czego zobowiązać, aliquem voti 
albo voto, do uiszczenia się ze 
ślubu albo obietnicy po spełnieniu 
życzenia; stąd nunc demum se ro¬ 
li esse damnatum (teraz dopiero 
osiągnął to, czego pragnął); tak¬ 
ie z tr. bez.; b) przeznaczać, po¬ 
święcać na co, caput Orco; quem 
damnet labor; 2) odrzucać, ganić, 
nie chcićć, libros, consilium, mo- 
ras, sacrlficia, spem salutis; fidem 
alicujus (nieufać). 

Damnóae, przysl. szkodliwie, bi- 
bere, pić nad miarę. 

D&mnóauc, a, um, szkodliwy, szko¬ 
dę przynoszący. 

D&mnum, i, n. kara pieniężna; 
w ogóle: uszczerbek, szkoda, stra¬ 
ta, przegrana: damna aleatoria: d 
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sarcinarum; damno d narom cohoT- 
tium (ze stratą); d. lunae (ubywa¬ 
nie księżyca); d. contrahere, acci- 
pcre,facero, ferro, pati (ponieść); 
u poet.: nieszczęście, strata dro¬ 
gich osób, aliena damna non var 
lent levare Luctum; damna mei 
generis. 

Dimon, óni«, tn. sławny przyja¬ 
ciel Fintyasa (Phintias); 2) muzyk 
grecki z Aten. 

Dana*. *s, *. córka Akryzynsza, 
matka Ptftseusza; stąd DanaSjtu, 
a, om. Danaejski. 

Danaus, i, m. syn Bachusa, brat 
Egipta, ojciec pięćdziesięciu có¬ 
rek, założyciel Argos: stąd I)a- 
naus, a, um, aTgiwski, grecki; 
i Danai, oram, m. Argiwowie, 
Grecy. 

Danubiui, ii*, m. Dunaj- 
Daphno, ie, i. córka Peneja boż¬ 
ka rzecznego w laurowe drzewo 
przemieniona; 2) miasteczko w Sy- 
ryi przy Antyochii; stąd Daph- 
nenses, ium, m Dafneńczycy. 

DaphnU, Idis, w. syn Merkurego, 
pasterz w Sycylii, uczeń Pana, 
wzór pasterzy. 

Daps, dapia, z. uczta ofiarno, po¬ 
trawy bogom zastawione; w ogóle: 
potrawa, biesiada. 

Dardani, órum, m. Dardanowie 
mieszkańcy krainy zwanćj Darda- 
liia, ac, i. w Mezyi Wyższej. 

Dardanua, i, w. syn Jowisza i E- 
lektry, naczelnik szczopu królów 
Trojańskich, a stąd także pocho¬ 
dzących od Eneasza Rzymian. 
Stąd; a) Dardanidea, ae, m. po¬ 
tomek Dardana, Trojanczyk, tak¬ 
że przym.: pastores Dardanidae 
(Trojańscy); b) Dardania, idla, 
i. pochodząca od Dardana (o Kreu- 
zie): w ogóle; Trojanka; c) Dar- 
danius, a, nm, Dardański, w o- 
góle Troiański; rzecz. Dardania, 

ae, i. miasto przy Hellesponcie; 
poet. o Troi; d) Dardanus, a, um, 
Dardański, w ogóle: Trojański. 

Dareua i Dariua, i, m. nazwisko 
kilku królów Perskich. 

Datio, ónis, L danie; 2) prawo 
dania, albo darowania. 

Dator, firia, m. dawca, laetitiae, 
Bacchus. 

Daulis, Idis, i. miasto w Focy- 
dzie; stąd: a) D&ulius, a, um, 
Daulijski; b) Daulias, adis, i. na¬ 
leżąca do Daulidy, Dauliades puel- 
lae, Progne i Filomela. 

Daunus, i, m. król Apulii Dau- 
nijskiej, ojciec Turnusa, króla 
Rutulów, teść Dyomedesa; stąd* 
a) Daunius, a, um, D&unijski; 
w ogóle: Rzymskit ó) Daunias, 
4ćUa, kraina Daunia, w ogóle: 
Apulia. 

De, przyim. zprzyp. 6. przedmio¬ 
tu, od którego się coś oddziela, od¬ 
łącza albo oddala; I) w przestrze¬ 
ni,*, od, de digito anntllnm detra- 
here; de prorincia aliąuem depel- 
lere; de foro: de parte agri dece- 
dere; de finibus suis exire; de 
templo elatus est; de cmtate ali- 
quem ejicere; de scripto diccre; 
de Assyria rerocarit exercitus; de 
Perside rictoT rediens; nihil de 
insidiis agere; szczegół, przy wyo¬ 
brażeniach odbierania, nabywania 
jak np. capere, sumere, petere, e- 
mere, mercari, ąuaerero; w kie¬ 
runku z wyższego miejsca na niż¬ 
sze: z, praecipitari de saxo; se de 
snperiore parte aedmm dejicere; 
de vehiculo dicere; de sella ac 
tribunali pronunciare; także: pen- 
dere de collo (na szyi); de cluni- 
bus pinnas habeie; — przenoś. 
a) w ogóle: de diutina contentio- 
ne destiterunt (zaniechali długie¬ 
go sporu); de eo sumptom est 
supplicium (został ukarany); b) przy 
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oznaczenia przedmiotu, z którego 
się co robi: z, remo de florę co- 
rona; de templo c&rcerem fieri; 
captirum derege facere; de meo, 
de tao, de suo (z mojego, twoje¬ 
go, swojego majątku); do eodem 
oleo et opera erarare aiiquid; c) 
przy oznaczeniu pochodzenia: z, 
po, copo de Tia Latina; rabula 
de foro; dicere aliquem de ałicu- 
jus nomine (po imieniu); d) przy 
wymienieniu przyczyny i zasady, 
dla, z powodu, o, se de ea re 
leg&tos ad eos missurum; legati 
de redimendis captiris missi; le¬ 
gali de pace venerant; flebat de 
suo supplicio; in jus desua re nun- 
quam iit; de injuria queii ; de u- 
xore exprobrare; de aliquo bene 
aperare; diffidere lub desperare 

e bełli erentu; de aliqua re ti- 
mere, albo pertimescere; capere 
infamiam de detrimento; często: 
dla, z, gravi do causa; qua do 
causa, eadem de causa; certis de 
causis i t. p. ej względem, w przed¬ 
miocie, idem do Dacia f&ccre co- 
natus; quidnam facerent de rebus 
•mis; ut de his rebus annuum mi¬ 
ki tempus des; si quid arnice de 
Bomanis cogitabis; quae rogi de 
opprimenda Graecia pollicitus os- 
•et; cui nos plurimum de Persi- 
ds rebus credlmus; recte non cre- 
dimus; recte non credis de nume- 
n militum; de numero dierum 
Gaesarem fidem conserraturum; 
proridere de aliqua re; de inju- 
riis satisfacere (za krzywdy); spes 
de aliqua re; meńtus de aliquo; 
bardzo często: o, mianowicie przy 
•Iowach: cogitare, mcafcionem race- 
n, scribere, eiponere, referre, 
dicere, loqui, praedicare, perfer- 
rs, comperire, aedpere (dowie¬ 
dzieć się); audire, quaerere, cogno- 
•cere, ezplorare, agere, tractare. 

deliberare, judicare, dimicare, con- 
silium capere-, statuere, decerne- 
re i t p.; stąd satis de hoc; i ja¬ 
ko napis, tytuł: de regibus, de 
amicitia;//stosownie, podług, za, 
de sententia alicujus; de consilio, 
de compacto; II) przy wyobraże¬ 
niach liczbowych dla oznaczenia: 
a) odejmowania: od, annis duobus 
de riginti; b) podziału: z, z po¬ 
między, yiginti de exercitu perdi- 
dit; triginta de snis habuit secum; 
magna pars do exercitu Hanniba- 
lis; ne de majoribus natu quidem 
quisquam; także po: qnidam, u- 
nus, nemo, paucl, quid, aliquid, 
nihil, nobilissimus de senatoribus; 
aetate proiimus de bis, qoi-; ho¬ 
mo de plebe; homo de schola. 
III) Przy wyobrażeniach czasu dla 
oznaczenia: a) natychmiastowego, 
bezpośredniego następstwa: zaraz 
po, od, somnus de prandio; sta- 
tim de auctione venire: diem de 
die, dzień po dniu; ode dnia do 
dnia; b) początku: de die potare, 
epulari; porów, jednak następ, c) 
przeciągu: podczas, w ciągu, o, 
de die vivere cum latronibus 
(przez cały dzień); de tompore 
(w czasie zwyczajnym); de nocte 
(w nocy), media de nocte; media 
do luce; de tertia Tigilia. 

Dea, ae, i. bogini. 
Dealbo, 1. pobielać, gipsem albo 

wapnem tynkować, columnas. 
Deambulo, 1. przechadzać się. 
Dearmo, 1. rozbrajać. 
Debaoohor, 1. być w uniesieniu, 

srożyć się. 
Debell&tor, Cris, m. zwycięzca, 

pogromca. 
Debello, 1. zwyciężyć, pokonać, 
smperbos; położyć koniec wojnie, 
nondum debellatum cum Yolscis 
ease; debellato, po skończeniu 
wojny. 
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Debeo, dębni, de bitum, 2. być 
winnym, dłużnym, alicui pecu- 
niam; pecunia, frumentum ali¬ 
cui debetur (należy się); alicui; 
longius debere; stąd debita pe¬ 
cunia, i debitum, i, n. dług. — 
Przenoś, być winnym co, t. j. a) 
być do czego obowiązanym, mieć 
dla kogo obowiązek, alicui gra- 
tiam; multum alicui*, cum patriae, 
quod debes, solreris; musieć, być 
po winnym, zwykle z tryb. bezok. 
debent habere vim; debitus, na¬ 
leżny, winny, należący się, i de¬ 
bitum, i, n. dług, obowiązek. 
Stąd być na co przeznaczonym, 
debere urbem (być przeznaczonym 
do założenia miasta); fatis debitus 
(na śmierć przeznaczony); Perga- 
ma debita (na zniszczenie przezna¬ 
czone); naturae debitum Teddero 
(wypłacić dług naturze, t. j. um¬ 
rzeć śmiercią naturalną); debemur 
mortj nos nostraąue; debere ludi- 
brium ventis (być wystawionym 
na igrzysko wiatrów); b) być za 
Co obowiązanym, być komu co 
winnym, alicui beneficium, salu¬ 
tem, Ti tam; alicui płurimum pro 
beneficus; uli jam coelestibus ul- 
lis debentem. 

Debili*, e ułomny, słaby, osła¬ 
biony, właś. i przenoś. 

Debili tao, fttia, ułomność, wadą, 
iinguae; słabość, animi. 

Debilitfctio, dnia, i osłabienie, 
zwątlenie; ,d. atque abjectio aui- 
mi, upadek na duchu, zwątpienie 
o sobie. 

Debili to, 1. osłabiać, wycieńczać, 
aliquem albo atiquid; - przenoś, 
nisi cirium suorum inridia debi- 
litatus esset v(gdyby nie doznał 
przeszkody w działalności swojćj); 
ne animi debilitarentur militum 
(żeby nie były zrażone, zniechę¬ 

cone); dołor fortitudinem, magm* 
tudinetn animi debilitat. 

Debitio, dnia. i. dltlg, należność, 
właś. i przenoś. Titae; gratiae. 

Debitor, óris, m. dłużnik, obowią¬ 
zany komu za co; — przenoś, ani- 
mae, ritae. 

Debitum, i, *. patrz debeo. 
Deoanto, 1- śpiewać, wyśpiewać, 

decantatae fabulae (oklepane, aż 
do uprzykrzenia powtarzane); 2) 
przestać śpiewać, albo mówić, sea 
jam decautarerunt fortasse. 

Deoddo, cesal, cessum, 3. odejść 
oddalić się, ustąpić de foro; de 
agri parte tertia; de via albo wid 
(zejść z drogi, zbłądzić wlaśc. i 
przenoś.); er Italia; cursu suo 
Stąd w szczegół, aj w znacz. woj. 
odejść, wyruszyć, de colie, de 
raiło, ex his regionibus; Bieliła 
loco superiore; oj z urzędu ustą¬ 
pić, przestać urzędować, de albo 
er prorincia; er Africa; prorin- 
cia; c) d. de rita, albo samo de- 
cedere, rozstać się z tym światem, 
skonać, umrzeć; morbo d. (um¬ 
rzeć na jaką słabość); rf) alicui d. 
ustępować komu z drogi dla usza¬ 
nowania; 2) o czasie: schodzić, n- 
ptywać, tempora decedentia; o 
gwiazdach: zachodzić; sol, stellae; 
o wodach: opadać; o febrze: zmniej¬ 
szać się; opuszczać; — 3) w znacz 
umysło.: ustępować, cura decessit 
de aliqno, albo alicui; ira men- 
te decedit (ustępuje, łagodnieje); 
de jurę suo; de officio, odstąpić 
z drogi powinności; de sententia; 
także: a superioribus decretis; u- 
stępować, być niższym co do war¬ 
tości, peritis^ Hymetto mella de- 
cedunt. 

Deoelfta, albo -la, ae, i. zamek 
w Attyce. 

Deoem, dziesięć, por annos d.;de- 
cem sunt facti, qui-; d. delegerat, 
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quibuB-; decem primi, albo decem- 
primi, omm, m. dziesięciu naj¬ 
starszych radzcó w,senatorów w mia¬ 
stach municypalnych i koloniach. 

Deoember, bris,». grudzień; przym. 
gTudniowy, calendae, idus, d.; 
poet. o roku: hic tertius d. ex 
quo-. 

Deoempida, ae, i. miara dziesię- 
cio-stopowa. 

Deoempedfttor, oris, m. mierniczy. 
D*o«mplex • plioU, dziesięciokrot¬ 
ny, dziesięć razy większy. 

Deoemprimi, patrz decem. 
Deoemsoalnms, a, urn, dziesięcio- 

wiosłowy. 
Deoemvir, vin, m. jeden ze zgro¬ 

madzenia dziesięciu mężów; w licz. 
mn. decenmri, orum, dziesięciu 
mężów, decemwirowie, d. legibus 
acribendis, najwyżsi urzędnicy 
w Rzymie 303 —305 po założeniu 
Rzymu ustanowieni do zebrania 
i ułożenia praw; d. sacrorum al¬ 
bo sacrie faciundis, zgromadzenie 
kapłanów do nadzoru i tłómacze- 
nia ksiąg sybillińskich; d. litibus 
judicandis, sędziowie do rozstrzy¬ 
gania pewnych spraw; d. agris 
metiendis dividendisque, urzędni¬ 
cy do wymiaru i podziału ziemi 
w koloniach. 

Deoemwiralia, e, tyczący się dc- 
cemwirów. 

Deoemvir&tus, us, m. godność, u- 
rząd deccmwira. 

Decena, tis, przystojny, przyzwoi¬ 
ty, amictus; piękny, Gratiac de- 
centes. 

Decenter, przysł. przystojnie, przy¬ 
zwoicie, stosownie. 

Deoentia, ae, Ł. przystojność, przy¬ 
zwoitość- 

Deceo, decui, 2. (nieosob.), być 
stosownem, przyzwoitym, id quem- 
que deeet (przystoi}, minus dlli- 
gens quam tantum principem de- 

cuit; non dccere se arbitrabatUT 
asseclam esse praetoris; quid de- 
ceat in oratione. 

Decerno, cr8vi, crrfitum, 3- roz¬ 
strzygać, rem dubiam, pugnam; 
postanowić, uchwalić, aliquid de 
aliqua re; aliquid; z nast. ut; 
przyznać, zezwolić na co, trium- 
phum, honores, statuas; poruczyć, 
alicui bellum; prorincias priratis; 
decreta est ei Galiia; umyślić, u- 
łożyć sobie w myśli, z tryb. bez. 
decreram cum eo mere, także 
z 4 przyp. i tryb. bezok. illud 
tempus exspcctandum decreyerunt. 
2) nieprzech. a) rozstrzygnąć, u- 
kończyć, załatwić, w dobry spo¬ 
sób: eipetenda est magis ratio 
decerncndi quam decertandi; b) 
w sądzie: spór toczyć, uno judi- 
cio de fortunie omnibus; do capi- 
te; c) rozstrzygnąć orężem, wal¬ 
czyć, acie, nroelio, ferro, armis; 
ciasse, cornibus; cum aliqvo; con¬ 
tra vim hostium; apud Padum 
decernit; d) uznać, osądzić,illum 
decrernnt dignum. 

Deoerpo, cerpsi, cerptum, 3. ob¬ 
rywać, zrywać, fłorem, folia; po- 
mum arbore; a stąd używać, fruc- 
tus ex re; — przenoś, odejmować, 
zmniejszać, ne quid jocus de gra- 
▼itate decerperet; nihil sibi ex ieta 
laude centurio dccerpit. 

Dócrert&tio, Ónie, i. spór. 
Dóoerto, 1. walczyć, potykać się, 
spierać się, proelio, pugna, cum 
aliquo# cum toto exercitu; często 
samo dec.; Demosthenes et Aes- 
chines inter se decertare soliti 
sunt; poet. Africus Aquilonibus. 

DÓoeuio, 6nis, L odejście, ustą¬ 
pienie (z urzędu); umniejszenie, 
ubywanie. 

DĆoeaaor, ória, m. poprzednik 
w urzędzie. 

Diotuai, us, oddalenie się, ustą- 
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pienie (z urzędu); zmniejszenie, 
aostus; zejście, śmierć. 

Deeet, patrz deceo. [belgijskiej. 
Decetia, ae, i. miasto w Gallii 
Deoianua, patrz Decius. 
Deoido, ddi, oltum, 3. odcinać, 
odrywać; — przenoś, spór roz¬ 
strzygnąć, załatwić, stąd ugodzić 
się, wejść w ugodę, rem, negotia, 
de aliqua re; cum aliquo. 

Deoido, cidi, 3. spadać, opadać, ex 
arboribus; ex equo; ab equo; equo; 
ei equis in terram; decidunt comae; 
stąd wstąpić do grobu, umrzeć; 
o rzece: wpadać, ex dorso mon- 
tis in marę; — przenoś, o) upaść, 
być pokonanym, non rirtute hos¬ 
tiom , sed amicoram perfidia; a 
spe (w nadziei być zawiedzionym); 
b) popaść, in frandem. 

Docie#, jrrtytl. dziesięćkroó, d. cen- 
tona (centum) milia passuum; HS. 
dec. centena, albo samo decies, 
milion sestercyj. 

Deoima, patrz decimus 
Deeim&imst albo decum-, a, um, 
tyczący się dziesiątej części, ager, 
z którego pobierano na rzecz skaT- 
bu część dziesiątą; frumentum, 
dane w dziesiątej części; stąd de- 
cimanus, i, m. ten który wziął 
w dzierżawę dziesięcinę (mulier); 
decumana, żona dzierżawcy; b) do 
dziesiątego legionu należący, mi- 
lfcs; zwykle w licz. nm. decimani; 
c) należący do dziesiątćj kohorty, 
porta (główna brama obozu Rzym¬ 
skiego, przy którśj były umiesz¬ 
czone dziesiąte kohorty). 

Deoimus, a, um,dziesiąty; decimum, 
dziesiąty raz; rzecz, decima, ae, i. 
dziesiąta część, dziesięcina; jakiś 
dar, który składano senatorom, pó¬ 
źniej cesarzom; b) bardzo wielki, 
ogromny, unda. 

Decimus, i, m. rzymskie przo- 
zwisko 

Decipio, ©dpi, ceptum, 3. łapać; 
podejść, zdradzić, łudzić, mamić, 
oszukać, atiquem; decipi fraude; 
casu magia quam Tirtute; decepti 
ordine atąue vestitu; poet. nie¬ 
postrzeżenie , nieznacznie przepę¬ 
dzić, diem, noctem; zapominać, 
w niepamięć puszczać, dulci la- 
borum (laborem) decipitur sono 
(zapomina o udręczeniach). 

Beottio, ónis, i. ugoda, układ. 
Decius, a, um, nazwisko rzym¬ 
skiego rodu; stąd Dęciami*, a, 
um, Decyański. 

Deolamfctto, ónis, i. dekUmacya, 
ćwiczenie krasomówskie, dla za¬ 
stosowania tonu do myśli i dokła¬ 
dniejszego jej wyrażenia; 2) krzyk 
w mówieniu. [w wymowie. 

Declam&tor, órlfi, m. ćwiczący się 
Beolamatórius, a, um, do ćwi¬ 

czeń krasomówskich należący. 
Beolamlto, 1. ćwiczyć się w wy¬ 

mowie, miewać mowy dla wpra¬ 
wy; causas; gotując się do mó¬ 
wienia przeciw komu, de aliquo. 

Deolamo, 1. ćwiczyć się w wy¬ 
mowie; krzyczeć, piorunować, 
contra albo in aliquem. 

Declar&tio, Ónis, i. objawienie, 
objaśnienie, przedstawienie. 

Deolaro, 1. oznaczyć, dac poznać, 
pokazać, ducis nave declarata su- 
is; — przenoś, a) unaocznić, opi¬ 
sać, skreślić, tantss res tam bre- 
viter potuisse declarari; quod per- 
tineat ad eam (imagmom rit&e) 
declarandam; b) wykazać, dowieść, 
udowodnić, objawie. summam bo- 
nevoleatiam; quod quum in aliis 
rebus declaravit, tum-; z 4 ptz. 
i tr. bez.; z utrum-necne-; często 
samo decl. c) zapowiadać, zwiasto¬ 
wać, munera; publicznie ogłaszać, 
consulem; declaratus rex Kuma; 
aliquem rictorem; d) przepowia¬ 
dać, res futura* 
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Deolinitio, dnia, I. zgięcie, na¬ 
chylenie , corporis, cupitis; kii- 
mat, kraj świata, mundi, coeli; 
unikanie, chronienie się, iaboris; 
malorum- 

Decllno, 1. odwracać, zwracać, 
mgmen; ictum; iter eo; wymijać, 
unikać, urbem; regionem; impe¬ 
tom; 2) nieprzech usuwać się, u- 
chylać się; zbaczać, de Tia, ab 
aliquo; a Capua; via; — przenoś, 
odstępować, unikać, a proposito: 
a malis- 

Deollvia, e, spadzisty, pochyły; 
rzecuno. per declive erat receptus 
(przez miejsce spadziste); i deeli- 
via, n. urwiska. 

DeeUritaa, Atu, i. spadzistość. 
Deooctor, dria, m. marnotrawca, 

utratnik. 
Deoollo, 1. ścinać, uciąć głowę. 
Dooólor, ória, zmieniony co do 
koloru; Indus (opalony od słoń- 
ca); — przenoś, szpetny, brzydki, 
dec. fama, niesława. 

Boooloratio. ónla, i. blakowanie, 
puszczanie farby [kolor. 

Deoolóro, 1. blakować, zmieniać 
JDcooąuo, coli, coctum, 3. ugoto¬ 

wać, olus; — przenoś- suavita$ 
decocta (zniewieścialy); 2) stopić, 
ąuartam partem argenti; — prze¬ 
noś. zmarnować, trwonić, prae- 
teztafam te decoxisse; hunc alea 
decozit. 

Deoor, 6rie# m. przystojność, ozdo¬ 
ba, wdzięk, piękność. 

Deedre, przyst. przystojnie, ozdo¬ 
bnie, pięknie. 

Oeodro, 1. zdobić, stroić, aliquem 
albo aliquid aliqua re; — prze¬ 
noś. uwielbiać, uświetniać. 

Deodrus, a, um, przystojny, ozdo- 
bny, piękny, d. frondę, ozdobio¬ 
ny, — przenoś, przyzwoity, przy¬ 
stojny, nihil magis decorum est, 
<juam aequalitas universae Titae; 

rteaottf. decorum,i,«.przystojność* 
przyzwoitość. 

Beorepitua, a, um, bardzo stary, 
zgrzybiały. 

Deoreeoo, crevi, cretum, 3. uby¬ 
wać, zmniejszać się, febrls, luna, 
dies. 

DeorStum, i, n. (od decemo), wy¬ 
rok , postanowienie, uchwala, roz¬ 
porządzenie; prawidło zasadnicze, 
zasada nauki. 

Decum&nus, patrz decimanus. 
Deoumbo, oubai, 3. kłaść się; o 

pokonanym szermierzu: upaść. 
Dec urno, decumus, patrz decim-. 
Deenria, ae, i. dziesiątek, dzie¬ 

sięcioro czego, osób lub rzeczy; 
w ogóle: oddział niekoniecznie ści¬ 
śle z dziesięciu złożony. 

Deonriitio, ónis, i. i decuriatus, 
us, f*. dzielenie na dziesiątki. 

Deourlo, 1. na dziesiątki dzielić. 
Deourio, ónia, m. naczelnik deku- 
ryi; 3) urzędnik wyższy lub sena¬ 
tor w miastach mniejszych i osa¬ 
dach. 

Deourion&tus, us, m. dostojeństwo 
dek ary ona. 

Deourro, cucurri, i curri, cursum, 
3. zbiegać, spływać, de tribuna- 
li, de montibus, ab arce; ex mon- 
tibus in yallem; tramite; in por- 
tum, in marę; ad regionem; ad 
aliquem; b) dla osiągnienia pewne¬ 
go celu: biedź dokąd, śpieszyć, 
jechać, płynąć, ad calcem; rus; 
quam si in spatio (w zawodzie) 
decurreret; szczegóimćj o obrotach 
wojskowych: manewrować dla ćwi¬ 
czenia, decurrere in arnis;—prze¬ 
noś. uciekać się do czego, ad haec 
jura, ad preces, decurritur ad il- 
lud extremum S. C. 2) przebie¬ 
gać, spatium (zawód, plac goni¬ 
twy); — przenoś, a) skończyć, do¬ 
konać, una taborem; dec. vitam 
albo aetatem, przepędzić życie; 
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b) opowiadać, wykładać, quae de 
arte decurs* sunt. 

pgcuraio, ónia, zbieganie, goni¬ 
twa, wycieczka, ćwiczenia woj¬ 
skowe. 

Dfcrarau*, us, «- zbieganie, spły¬ 
wanie , d. rapidus (amuium); aąuae 
e montibus, de montibus; spadzi- 
stość, pochyłość, planiciei; obro¬ 
ty wojenne, natarcie; 2) przebie¬ 
ganie; — przenoś, mei tempom, 
schyłek mego zawodu; honorum; 
skończenie urzędowania. 

Ddonrto, 1. skracać, obcinać. 
jDeoua, orla, n. ozdoba, piękność; 

— przenoś, świetność, sława, go¬ 
dność, czyn świetny, Teram decua 
in Yirtnte poaitnm; bełli deoora. 

Daouaao, 1, dzielić na krzyż. 
Peofitie, cnssi, cussum, 3. zbjjać, 

strącać; — przenoś, odpędzać, wy¬ 
pędzać 

Dtdeoeo, decni 3. (nieos.), nie 
przypadać, być nieprzystojnym, 
nieprzyzvoitćm, si qnid dedcceat; 
aliąnem; simulare- 

Dedtcor, órta, nieprzystojny, ha¬ 
niebny. 

Dedeoóro, 1. hańbić, znieważać. 
Dodaooróae, pr2y*t. haniebnie. 
Dedeooróaua, hańbę przynoszący, 
haniebny. 

Dedśous, óris, f5. niesława, hań¬ 
ba, wstyd; dedecori esse, być 
hańbą, hańbić; dedecus admittere, 
dopnścić się czynu haniebnego. 

Dodioatio, dnia, i• poświęcenie, 
aedis, templi. 

Dedioo, 1. mówić, wykazywać, in 
censu praedia; 2) poświęcać, tem- 
plnm alicui; dełubrum alicujus; 
takie: Concordiam (t. j. simnla- 
crum Coicordiae) aede; podobnież 
Jnnonem, Fidem, Yirtntem; 3) 
przypisać, ofiarować, librom ali- 
cni; poświęcić, equi memoriae et 
no mi ni nrbem. 

pódignor, 1. jako niegodnego od¬ 
rzucić, pogardzać, lekceważyć, 
aliąnem; co mitem; aliąnem patrem, 
z tryb. bez. Tenire. 

DedUoo, dldici, 3. oduczyć się, 
odwyknąć, zapominać, aliąuid; 
z tr. bez. 

Doditloiua, a, urn, ten który się 
poddał w moc czyją; dediticii, 
poddani, w przeciwieństwie wzglę¬ 
dem socii. 

Deditio, 6nla, i. poddanie się, fa- 
cere deditionem hosti, poddać się; 
także: deditione facta; --aliąnem 
albo nrbem in d. acciper<j, reci- 
pere, przyjąć na swoją łaskę i 
wolę nieograniczoną; in d. Teni- 
re i Bubire d., poddać się 

Dedltua, a, nm, oddany czemu, 
rita flagitus dedita, życie wylane 
na rozpustę; przychylny, przy¬ 
wiązany, Epaminondas praecepton. 

pedo, didi, ditum, 3. poddać, 
oddać, wydać, aiiąuem aiicni ad 
supplicium; aliąnem ad necem 
albo nęci; aliąnem in cruciatum; 
aliąnem telis hostium; dedere se, 
poddać się na laskę i niełaskę; 
d. se in ditioBcm alicujus; se ali- 
cni, se et snos alicui; se snaąne 
omnia, se atąne oppidum; Cirtam; 
stąd deditns, ten, który się pod¬ 
dał, poddany, podległy, często 
w licz. mn.; — przenoś, wystawić 
kogo na co, aliąnem libidini al- 
terins; aures suas poetis (słuchać, 
przysłuchiwać się); se d., poświę¬ 
cić się, oddać się, se patriae, rei- 
publicae, literis, amicitiae alicn- 
jus; se ad scribendum; se lacri- 
mis; takie: se alienis moribus; 
dedita opera, umyślnie, z na¬ 
mysłu. 

DedOoo, duzi, ductum, 3. I) wy¬ 
wozić, odwieźć, wyprowadzać, od¬ 
dalać; 1) o ludziach i źwierzętach: 
suoa ex agrls; cx proTinda ali- 
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quem; pecora, a stąd w szczegół 
q) we względzie wojennym: od¬ 
ciągnąć, kazać wyjść, wyprowa¬ 
dzić, prkesidia de iis oppidis; 
praesidia ab Argis; legionem ab 
opere; exercitum ex his regioni- 
bus; legionem Orico; civitatibas 
praesidia; milites ex hibeniis ad 
aliąuem: legionem in hiberaa; vi- 
gilias (zaciągać, rozstawiać); fi) 
z posiadłości wypędzić, wyrugo¬ 
wać, aliąuem ex ea possessione; 
aliqucxn de fundo (z miejsca bę¬ 
dącego przedmiotem sporu wyru¬ 
gować); c) kolonią czyli osadę za¬ 
prowadzić, założyć, qui initio de- 
duzerant (coloniam); coloniam in 
locum albo in loco* Narbona co- 
lonia deducta est; deducti eo ci- 
▼es Koman!; homines agris publi- 
cia; d) odprowadzić, aliąuem in 
carcerem. — Przenoś. «) odwieść 
kogo z prawej drogi, od sposo¬ 
bu życia i t p., odciągnąć, znie¬ 
chęcić, odstręczyć, wyprowadzić 
z czego, uwolnić, aliąuem a recta 
Ti», aliqucm de animi ptarifa- 
tc, aliquem a pristino victu, ali- 
quem de sententia, de fide; aii- 
quem ab humanitate, pietate, reli- 
gione; aliquem a timore, tristitia; 
fi) odwieść kogo od stronnictw®, 
oderwać, aliąuem; adolescentes 
praemio deducti; 2) o rzeczach 
nieżyjących: a) przeprowadzać, 
sprowadzać wodę, riYOs, aąuam 
Al ban a m , — przenoś, wyprowa¬ 
dzić, wywodzić, nomen ab Anco, 
genua ab aliąuo; mos undc de- 
ductus (skąd powstał zwyczaj) 
fi) odciągać w rachunku, ut cen- 
tum nuini deducerentur de capi- 
tc (od kapitału); — przenoś, od¬ 
dalać, haec de corpore; cur&s a- 
uimo; II) sprowadzać: a) o lu¬ 
dziach: milites de Talio; ex locis 
superioribus in campum; in inte¬ 

riorem Galliam; milites in plannm 
exercitum in campum; fi) o rze- 
Gzach nieżywotnych: carmina pos- 
sunt coelo deducere lunam: umos 
montibus; montes in aequor, in 
planum; amnes deducunt undas in 
marę; vela albo carbasa; nares 
Babylonem; classem; spuścić, ex 
naYalibus naYem; unam navem ex 
n*Y&libus eorUm; naves a Melo- 
duno; naves litore; naves in a- 
quam: — przenoś, sprowadzić, o- 
rationem de coelo; Iii) o ludziach: 
«) zaprowadzić, odprowadzić, wziąć 
z sobą, towarzyszyć komu, ali¬ 
ąuem secnm Ko mam; aliąuem ad 
aliąuem albo in locum; in forum 
(odprowadzić dla uszanowania); 
ąuo se deduci vellet; ex Sardiuia 
Q. Ennium poetam; fi) stawić przed 
kim dla posłuchania, ad JEume- 
nem deauctus; aliąuem in con- 
spectum Caesaris; c) jako gościa: 
wprowadzić, aliąuem ad hospjtem; 
hospites domum; d) na naukę za¬ 
prowadzić, aliąuem ad aliąuem; 
e) deducere nupt&rn, wprowadzić 
po zaślubieniu żonę do domu mę¬ 
ża, Yirgjncm ad aliąuem albo ali- 
cui; /) prowadzić w uroczystym 
pochodzie, aliąuem triumpho; — 
przenoś, doprowadzić kogo do ja¬ 
kiego stanu,usposobienia, aliąuem 
ad aliąunm discipiinam; aliąuem 
ad iniąuam pugnandi ratlonem; a- 
liąuem in eum casum, in pericu- 
lum, ad fletum misericordiamąue; 
aliąuem in amplitudinem; 'dokąd 
zwabić, quod in ea loca erat de- 
ductus; skłonić do czego, namó¬ 
wić, pobudzić, aliąuem ad eam 
seutentiam; sibi esse facile Seu- 
then deducere, ut eos terra de- 
pelleret; 2) rzeczy nieżywotne: 
zaprowadzić, wprowadzić, impedi- 
menta in collem, nares in portum; 
— przenoś, rzecz do czego dopro- 
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wadzić, narazić, rem ad arma; Tern 
in periculum; rem huc, ut-; rem 
in eum locum, ut-; quem in lo¬ 
cum res deducta sit, vides (do 
czego przyszło). IV) wyciągać nić, 
prząść, leri pollice filum; stąd-- 
przenoś, argumentum in tela (umie¬ 
ścić; audi, quo rem deducam (do 
czego doprowadzę); rersus, poe- 
mata, wysnuć, wypracować; ad 
mea perpetuum deducite tempora 
carmen; przeciągnąć, rem in noc- 
tem; skreślić, literam mero. 

Deduotio, dnia, i. sprowadzenie, 
wyprowadzenie; 1) o osobach: a) 
rozpolożenie wojska, in oppida 
militum crudciis ded. b) wypędze¬ 
nie, wyrugowanie z posiadłości, 
Ti; c) przeprowadzenie, przenie¬ 
sienie osady, qua erit in agros 
istos ded.? 2) o rzeczach nieży¬ 
wotnych: a) sprowadzanie, spusz¬ 
czanie wody, Aquae Albanae; b) 
potrącanie w rachunkach, ex qna 
(pecunia) ne qua ded. fieret; II) 
wywód w rozumowaniu, rationis. 

Deduotor, óri», m. teu, który ko¬ 
go odprowadza, lcomu towarzyszy. 

Daduotus, a, urn, wyciągniony, 
cienki, slaby; — przenoś, carmen 
ded. o poezyi pasterskiej, wiersz 
odznaczający się prostotą. 

Daerro, 1. zabłąkać się, zabłądzić, 
itinere; in itinere; — przenoś, sors 
deerrabat ad param idoneos. 

Defatig&tio, dnia, z. utrudzenie, 
znużenie. 

Def&tlgo, 1. zmordować, zmęczyć, 
defMig&tus, zmęczony, strudzony. 

Dafeotlo, dnis, i. odstąpienie, od- 
padnienic, w znacz. właś. i prze¬ 
noś. 2) ubywanie, brak; solis, lu- 
nae (zaćmienie); firium, upadek 
sił; animi, upadek na duchu. 

Dafśotus, a, um, osłabiony, podu¬ 
padły na siłach. 

Dofaotus, us, m. ubywanie; brak. 

D 6 f enai t o 

solis i lun&e, zaćmienie słońca i 
księżyca. 

Defendo, fendi, fensum; 3. odwra¬ 
cać, oddalać, odpierać, wstrzy¬ 
mywać, hostem (a fossa); ignem 
a tectis; solstitium pecori; aesta- 
tem capellis; ardores solis; ignem 
jactum et lapides, ictus, bellam; 
Yim, injuriam, pericula; furorem, 
i tym pod.; cnmenalicujus rei (od¬ 
pierać zarzut); b) zasłaniać, bro¬ 
nić, ochraniać, se suaque ab ali- 
quo; a ceteris se; se a fiultimis; 
ab hoste deoe publicos; Yejentes 
adrersus popułum Romanom; ali- 
quem contra injuriam; Aeduos; se 
armis; manu; se loco superiore, 
opportunitatibus lóci; aliąuem in 
pcńculis; in judiciis dcfensus; 
nuiiis defendentibus (bez zadućj 
obrony); ItAliam ab hostibus; Gal- 
liam ab injurla; vitam a telis; e- 
jus ezistimationem ab inimicis; 
civitates contra aliqucm; Capito- 
lium, oppidum, patriam, prorin- 
cias, innoceutiam i t. p; c) za¬ 
pewniać, utrzymywać, locum su- 
um, officium censurae; d) bronić 
słowami, utrzymywać, twierdzić, 
walczyć o co, rem; id, ut-; Te- 
rissime dcfenditur, nunquam ae- 
quitatem ab utilitate possc sejun- 
gi; także: na obronę co przyta¬ 
czać, id quod defendit, Telia con- 
cedere; e) uwolnić, oswobodzić, 
urbcm captam ferro. 

Defensio, dnia, c. odpieranie, od¬ 
dalenie, zbijanie zarzutów, crimi- 
nis, sccleris; obrona, orężem albo 
słowami; urbium. diguitatis; w są¬ 
dzie: qua defensioue illis pericu- 
lo liberatis; także: uniewinnienie, 
crimini d. quaeritur; pismo, mowa 
na obronę, Demosthenis, Clce- 
ronis. 

Dfifenmto, 1. często bronić, cau- 
sas. 
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DMenso, 1. gorliwie bronić, moe- 
uia, aliquem ab hostibus. 

Ddfensor, dris, m. ten, który co 
odwraca, odpiera, nccis, periculi; 
h) obrońca, juris et libertatis; — 
przenoś. slup > belka obrończa, 
palisada. 

Defero, tuli, latum, znosić, nano¬ 
sić, ramalia tecto; Tybris defcrt 
purgamina in marę; dolia, quac 
amnis defcrret; dcferri, runąć, 
spadać, in praeceps, in foreas;*— 
przenoś, znieść, zburzyć, aedes in 
planum; II) zanieść, oddać, przy¬ 
nieść, przenieść, Utcras ad Cae- 
sarem; libros ad aliquem; aurum 
in aerarium; mu nera alicai, pal- 
mam alicui. Stąd zapędzić, za¬ 
nieść, w znacz. bier. być zanie¬ 
sionym, dostać się, aestus defert 
nares in terram; navis delata Ori- 
cum; longius delatus aestu; one- 
rańao duae paullo infra delatae 
8unt; hac (navi) delatus in Cili- 
ciam; Germani ad castra .Roma¬ 
nom m delati suut; errore deferri 
per ąuatuor stadia (błąkać się, tu¬ 
łać się); umieścić, złożyć, signa; 
— przenoś, polecać kogo, przed¬ 
stawiać do wynagrodzenia, ali- 
qucm ad aerarium in beueficiis; 
b) przełożyć co komu, deferre a- 
liquid ad aliquem, zdać co na ko¬ 
go, zostawić kdo czyjego uznania, 
rozstrzygnienia, rem, causas, cod- 

troversias litosque, i t. p. c) ofia¬ 
rować, powierzyć, przyznać co 
komu udzielić, nadać, ad ali- 
qnem sumrnam imperii, sumrnam 
bel li, rerum summam; alicui hel¬ 
ium contra aliqucm, regnum ci- 
vitatis, consulatum, honorem, stu¬ 
dium; także: qui (honores) a po- 
pulo antę deferebantur; propter 
ł'requenter delatos honores: con- 
sulum praetommąue praefeeturae 
delatae quod delatum accipere 

noluissem (o pieniądzach ofiaro¬ 
wanych); szczegół, hujus tantum 
memoriao delatum est (wspomnie¬ 
nie czynów jego tak było drogo 
cenione); d) donieść, uwiadomić, 
oznajmić, dać znać; ab aliquo a- 
liquid; aliquid ad aliquem albo 
alicui, aliquid per aliqucm; ali¬ 
cui suam voluntatem per literas; 
dc quibus quod inimici detulcrunt 
de defcctione patris detulit; res 
elata defertur ad Aristomachen; 
id Carthaginem delatum; vera, fal- 
sa, vana i t. p.: stąd nomen ali- 
cujus, alicui dcf. albo aliquem 
dcf. oskarżać; e) podawać do spi¬ 
su, omnibus in censum delatis. 

Deferveaco f fcrvi albo ferbui, 3. 
przestać się gotować, wyburzyć 
się, wy szumieć, ochłonąć, uspo¬ 
koić się, wlaśc. i przenoś, ira, 
studia, adolescontia. 

Defetisoor, fessus, 3. utracić siły, 
zmordować się; często: defessus, 
zmordowany, znużony, aliqua re. 

Defioio, leci, fcctum; 3- I) nic- 
przcch. 1) odpaść, przcnicwierzyc 
się, stać się wiarołomnym; ab 
Aeduis, a rege, a republica, ab 
amicitia alicujus (ab aliquo) ad 
aliquem, przejść na czyją stronę; 
qui defeccrant; defecerat Samos; 
— przenoś, a yirtutc; a mc ipse 
deficercm, odstąpiłbym od moich 
zasad; 2) wyjść, ustać, niedosta- 
wać, brakować, opadać, schnąć, 
niszczćć, defieit materia, frumen- 
tum, copia, fructus ex arbońbus, 
tempus anni ad helium gerendum; 
deficiunt arna, munimenta; quum 
non solum vircs sed etiam tela 
nostris deficerent; defieit sol, lu¬ 
na (jest zaćmienie słońca, księży¬ 
ca); defieit mons (kończy się): stąd 
a) osłabnąć, upadać na silach, 
omdlćć, upadać z trudu, defieit 
miles; deficiunt membra; dcf. tot 
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bellis; stąd def. zemdlćc, umie¬ 
rać; b) d. auimo albo samo def., 
stracić odwagę, upadać na duchu, 
zwątpić o sobie; deficit ingenti 
luctu rei ipse Latinus; <?) legibus 
def.naruszyć, zgwałcić; II) przech. 
kogo albo co opuszczać, odstąpić, 
brakować, deficit aliquem aqua, 
frumentum, toz, auima, tempus; 
deficiunt aliąuem vires, latera; 
aliąuem sanguis viresque defi¬ 
ciunt i t. p.; stąd defici, być po¬ 
zbawionym, ratione; auimo defec- 
ti, upadli na duchu. 

Defi&o, fixi, fiium, 3. wsadzić, 
wetknąć, utkwić, wbić, asseres in 
terra; columellas in aliqua re; 
crucem in campo; sudcs sub aqua; 
cuneos inter saza; arborem terrae; 
hastam tellure; sicam in corpore 
(utopić); gladium jugulo. — Prze¬ 
noś. a) wlepić, na co skierować, 
zwrócić, oculos in aliquem, albo 
in vultu alicujus; ora in terram; 
mentem orationemque albo curas 
in aliqua re (zatopić); ó) ściśle, 
stanowczo oznaczyć, określić,quac 
augur injusta dcflxerit; c) w za- 
dumienie wprawić, osłupiałym 
zrobić, przerazić, aliqucm albo a- 
nimum alicujus; oculi defixi (o- 
słupiałe); także poet defixus la¬ 
mina. 

Defingo, fiióci, fktum, 3. kształ¬ 
tować. 

Definio, 4. ograniczać; przenoś. 
a) ściśle oznaczyć miejsce i czas; 
także: przepisać, legem; b) obja¬ 
śnić, opisać, określić; 2) skończyć, 
zamknąć. 

Definlte, przy U. wyraźnie, jasno. 
Deflnltio, dnia, ż. określenie, ozna¬ 
czenie, objaśnienie. 

Definitfrus, a, um, objaśniający. 
DetLnitus, a, um, oznaczony, olu-e- 

ślony, wyłuszczony. 
Defio, fieri, brakować, niedostawać. 

Deflagrfttlo, dnia, i. spalenie się, 
spłonienie; — przenoś, zniszcze¬ 
nie, upadek. 

Deil&ero, 1- przeeb. i nieprzech. 
spalić i spalić się, zgorzeć; — 
przenoś, a) przcch. zniszczyć; nie- 
przeeb. przepaść, zc szczętem zgi¬ 
nąć; b) uspokoić się, uśmierzyć 
się, ira, seditio. 

Deflecto, flexi, flexum, 3. odgi¬ 
nać, odwracać, se de curriculo; 
in alium cursuin deflecti (o rze¬ 
kach); novam viam (robić drogę 
na bok idącą); — przenoś, odmie¬ 
niać, inaczćj urządzić, rationem 
medendi; 2) nieprzech. zbaczać 
właśc. i przenoś, de spatio; ora- 
tio redeat illuc, unde deflczit. 

Defleo, flevi, flfttum, 2. opłaki¬ 
wać, aliquem albo aliquid; 2) 
nieprzech. spłakać się, wypłakać 
się. 

Defldreaco, florui, 3. okwitnąć, 
przekwitnąć, Titis;—przenoś, nisz- 
czćć, tracić żywość, moc, znacze¬ 
nie, form&e dignitas; deliciae. 

Defluo, fluii, flusum, 3. spływać, 
ściekać, spadać, flumen monte, 
sudor a capite; defluit lapidosus 
rivus; pedes vcstis defluxit ad i- 
mos; defluunt coronae; ex equo 
in terram (skoczyć); cohors deflu- 
xit ad terram equis relictis; pły¬ 
nąć, secundo amne; Ostiam Tibe- 
ri; ad insulam; alicui (do kogo); 
— przenoś, e sophistarum fonti- 
bus id dicendi genus ad forum de- 
fluxit (przeszedł); a necessariis 
artificiis ad elegantiora; 2) upły¬ 
nąć, kończyć się, dum defluat 
amnis; o włosach: wypadać, ca¬ 
pi lii mihi defluunt; — przenoś, 
kończyć się, ubywać, ubi saluta- 
tio defluiit; unus me absente de- 
fluiit, (ubył, odstąpił mnie, prze- 
niewierzył się). 

Defódio, fódi, fossum, 3. wyko- 
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pac, kepać, specus, siros, terram; 
2) zakopać, wkopać, aurom; si¬ 
gnum in terram; In comitio; sub 
tecto aliquid. 

Defore, patrz desum. 
DeformŁtio, ćnis, r. zeszpecenie. 
Deformla, e, niekształtny, zeszpe¬ 

cony, brzydki, szkaradny, właśc. 
i przenoś, motus corporis statusve; 
d. lucrum ^nikczemny); laurea d. 
luctu (wieniec zhańbiony); defor- 
me est de se ipso praedicaTe. 

Deformitas, atis, i. szpetność, 
brzydkość, niekształtność, corporis, 
aedificioriunprzenoś. szpetność, 
bań ba, sromota, ohyda, fugae, animi. 

Deformo, 1. (od formo), skreślić, 
odrysować, oznaczyć, locum, spe- 
cjem operis. 

Deformo, 1. (od forma), zeszpecić, 
zhańbić, zepsuć, domum; homo 
multis ritiis deforinatus. 

Defraudo, 1 krzywdzić, oszuki¬ 
wać, ubliżyć, aliąuem aliqua re, 
albo aliqucm aliąuid; defraudare 
suum genium, żałować sobie, uj¬ 
mować. 

Defrenatus, a, tun, rozkielznany, 
wyuzdany. 

Defrieo, fricui, fricatum i frictum, 
1. ocierać, wycierać, wyskrobać, 
pupillas, equum,—przonoś. szczy¬ 
pać, szydzić, sale multo urbem. 

Defringo, fregi, fractum, 3. od¬ 
łamać. 

Defugio, fagi, fugitum, 3. ucie¬ 
kać; 2) usuwać się od czego, u- 
nikać, niechcićć, dimicationes; 
proelium; assentationcm vulgi. 

Defundo, fudi, fusum, 3. zlewać, 
odlewać, nalewać, delibamenta 
Mercurio, vinum pateris. 

Defungor, functus, 3- ukończyć, 
wykonać, odbyć, honoribus de- 
functus, który piastował godno¬ 
ści; defungi fatalibus malis (wy¬ 
brnąć); d. laboribus (pozbyć się 

przykrości); parco rictu (przesta¬ 
wać na oszczędnćj żywności); d. 
vita, temporibus suis, morte, 
umrzćć; także bier,: utinam sit de- 
functum, oby to już było wyko¬ 
nane, Terent. Ad. III. 5. 63. 

Degener, eria, wyrodny, patrii 
oris, ten. który nic ma ojcowskiej 
wymowy; 2) podły, nikczemny, 
degeneres ammos timor arguit. 

Degenero, 1. wyradzać się, o lu¬ 
dziach, źwierzętach i roślinach, 
wł&śc i przenoś, degenerat homo; 
d. a parentibus; in mores Persa - 
rum; 2) przech. psuć, animos. 

Deglubo, głupsi, gluptum, 3. obłu¬ 
pie, obdzierać zo skóry. 

Dego, degi, 3. spędzać, aetatem, 
vitam, albo samo degere, żyć. 

Degifandinat, przestaje grad padać 
Degravo, 1. obciążać; — przenoś 

być ciężarem, dokuczać, być prze¬ 
szkodą, aetas d.; vuluus dogra 
rabat. 

Degredior, gressus, 3. schodzić, 
zstępować, ex arce; monte; in 
campum; ad pedes, zsiadać z konia. 

Degrujmlo, Ire, krząkać. 
D&gusto, 1. kosztować, aliąuid; 

z lekka się dotykać, corpus;. do¬ 
świadczać , próbować, starać się co 
poznać, vi8 degustare ritam et 
fortunam meam. 

Dehinc, przi/sl. w następstwie, o 
miejscu i czasie: odtąd, potćm, 
późnićj, dalćj. 

Dehisoo, ere, rozstępować się, roz¬ 
padać się. 

Dehonesto, 1- znieważać, bez¬ 
cześcić. 

Dehortor, 1. odradzać, frustra de- 
hortando; ab alrqua xe, albo z na¬ 
stęp. ne-. 

Delanlra, ao, córka Eneusa 
(Oeneus), siostra Tydeusa żona 
Herkulesa. 

Dein, patrz deinde. 
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DelnoopB, pnytt., następnie, zao¬ 
lei, Jeden po drugim, potćm, za¬ 
raz potem, w odniesieniu do miej¬ 
sca i czasu. 

Deinde i dein, pnyst. odtąd, pó¬ 
źniej, potem, dalćj (w przestrzeni 
i czasie). 

Deionides, ae, w. syn Dejony, 
Miletus. 

Deiphóbe, es, ż. córka Glaukusa. 
DelphóbuB, i, m. syn Pryama i 

Hckuby. 
Degeofcio, onis, i. wyrzucenie z po¬ 
siadłości; alvi, rozwolnienie żo¬ 
łądka; — przenoś, animi, zwąt¬ 
pienie o sonie. 

Dejectus, a, urn, nizki, pochyły, 
spadzisty; loca; — przenoś, trwo¬ 
żliwy, powątpiewający o sobie a 
auimo, spe. 

Dejectua, us, tn. zrzucenie, upa¬ 
dek; spadzistość. 

Dejer- patrz dejur-. 
Dąjicio, jeol, jcctum. 3. zrzucić, 
strącić, zepchnąć, aliąuem de 
ponto, de saxo; sc de muro (rzu¬ 
cić się); se per munitiones, se in 
marę; de superiore parte aedium; 
aliąuem equo; aliquem in infe- 
norcm locum; in Tiberim dejec- 
tus; wrzucić, librum in mąre; za¬ 
pędzić, naves ad inferiorem par¬ 
tem insulae dejiciuntur; spuścić, 
securim elatam in caput; strącić, 
ściąć, caput uno ictu; nakoniec 
dejicere tylko z 4 przyp.: deji. sta- 
tuas, hermas, turrim, muros, an¬ 
ten nas, fundamenta murorum, li- 
bellos; sortes (wrzucać do urny)*, 
lacnmas (wylewać). Stąd w szcze¬ 
gół. a) wyprzćć, wypędzić, prae- 
sidia ex saltu; praesidia inde; 
nostros loco; hostes muro turri- 
busque; — przenoś, hoc dejecto 
(po jego upadku); de gradu albo 
de etatu dejicere (zrazić kogo, 
zmieszać); de sententia (przypro¬ 

wadzić kogo do zmiany zdania); 
b) wypędzić z posiadłości, ali- 
quem; aliąuem de agro communi; 
c) zabić, ubić, paucis dejcctis; 
feras; arem ab alto coolo; 3) spu¬ 
ścić, vultum, oculos in terram; 
poet. dcjcctus oculos (spuściwszy 
oczy); odwrócić, oculos do isto 
nunąuam; oculos a rcpublica; — 
— przenoś, a) oddalić, odrzucie, 
odwrócić, jugum scrvilc a com- 
cibos; ąuantum mali de hum&na 
conditione dejeccris; vitia a se 
r&tione; cruciatum a corpoic; h) 
zrzucić, etrącic, pozbawić, ali¬ 
ąuem de possessione imperii; de- 
jecta conjuge tanto (pozbawiona); 
aliąuem dc honorc; aliąuem ho- 
nore, aedilitate, praetura, princi- 
patu; consulatu; spe. 

Dejuro, 1. przysięgać. 
Delabor, lapsus, 3. spuszczać się, 
spadać, 6pływać, zlecieć, z przyim. 
de, ex, albo a i przyp. 6; także: 
in aliąuid, wpaść w co, dostać 
się dokąd; — przenoś a) wziąć 
się skąd, powstać, genera ab his 
piura delapsa sunt; b) wpaść w co, 
albo na co, in morbum, in su- 
spiciones; in istum sermonem; a 
majoribus ad min ora. 

Del&mentor, 1. opłakiwać, żalić 
się, z płaczem narzekać. 

Del&sso, 1. zmordować, utrudzić. 
Delatio, 6nib , ź. doniesienie, oskar¬ 
żenie. 

Dćl&tor, ória, donosiciel, oskar¬ 
życiel. 

Delectftmentum, i, n. uciecha, 
zabawa, rozrywka. 

Deleotatio* ónla, i. przyjemność, 
uciecha. 

Delecto, 1. bawić, sprawiać przy¬ 
jemność, rozrywkę; se iibris, znaj¬ 
dować przyjemność w książkach; 
aliąuem; me dclectat aliąuid, al¬ 
bo z tr. bez.; często: delectari aii- 
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qua re, albo in aliąuare, zajmo- 
wać się czcm z przyjemnością, 
mieć w czem upodobanie. 

Deleotua, us, m. wybór, Terborum; 
zaciąg do wojska, instituere, ha- 
bere, facere. 

Delegatio, 6nia, ź. przekaz, zlece¬ 
nie (do wypłaty). 

Delego, 1. posyłać, odsyłać, ali- 
qnem ad scnałum, aliąuefn ad il- 
lud rolumcn; aliqucm in Tullia- 
num; zlecić, poruczyć, obsidione 
delegata in curam collegae; prze¬ 
kazać, przelać na koęo (o wypła¬ 
cie długu), debitorem; — ppe- 
noś. zwalić na kogo, przypisać 
komu, aliquid alicui, albo ad ali- 
quem. 

Delerumentum, i, n. środek łago¬ 
dzący, ulga; ponęta. 

Delenio, 4. łagodzić; także: ująć 
sobie kogo, zjednać, aliąuem ali- 
qua re; animum alicujos. 

Delenitor, ória, m. ujmujący, przy- 
milający się komu. 

Deleo, delevi, deletum, 2. wy¬ 
mazać co napisanego; — przenoś, 
zmazać, zatrzćć, macuiam; zbu¬ 
rzyć, zniszczyć, urbes; spalić, ur- 
bem inccndio; znieść, wytępić, 
eiercitum omnem; Skończyć* hel¬ 
ium totum. 

Deletrix, icia, i. niszczycielka, 
wygubicielka. 

Delia, Deliacus, patTZ Doios. 
Deliberabundua, a, um, który się 

wiele namyśla, Tozważa. 
Dellberńtio, ónia, r. namysł, na¬ 

radzanie się. 
Deliberatlvus, a, um, naradzają¬ 

cy się, do narady należący. 
Deliberator, óris, m. ten, który 

rozmyśla, rozważa, naradza się. 
DeliberŁtua, a, um, rozważany, 

roztrząsany, pewny. 
DelibSro, 1. rozważać, namyślać 

się nad czćm, naradzać się, deli- 

berandi spatium (czas do namy¬ 
słu); cum aliąuo; deliberata re; 
de aliqua re; z utrum -an, albo 
z samem an-; w szczegół, a) ra¬ 
dzić się, pytać o radę,Delphos de- 
liberatum missi sunt, qui consu- 
Lerent Apollinom; deliberantibus 
Pythia respondit; h) jako sku¬ 
tek: postanowić, miki deliboratum 
eśt, postanowiłem. 

Datibo, 1. skosztować, spróbować, 
dotknąć się lekko, cząstkę z cze¬ 
go zdejmować, właść. i przenoś. 
aliquid, albo aliąuid de aliqua 
re, zmniejszać, ujmować, dęli. de 
gloria alicujus. 

Delibro, 1, (od liber), odzierać 
z kory 

Delibno, iibui, libutto, 3. na- 
mazać, namaszczać, delibuta ve- 
neno dona, zatrute; — przenoś, 
delibutus gaudjo, przejęty radością. 

Deiio&te, prsyvl. przyjemnie, 1* 
godnie, uprzejmie. 

Delloitua, a, um, ucieszny, ros- 
koszny, wytworny, miękki, piesz¬ 
czotliwy, zmysłowości oddany. 

Delioiae, arum, t u późn. pisaizy 
delicium, ii, n. uciecha, roskosz, 
pieszczota; przepych, okazałość; 
osoba albo rzecz droga, ulubiona, 
Terentia mel meum et deliciae- 
Stąd zdrob. deliciolae, arum, i. 
roskosz. 

Dftltotam, 1 n, przestępstwo, wy¬ 
kroczenie, błąd. 

Deligo, 1. (od ligare) wiązać, przy¬ 
wiązać, aliquem albo aliąuid ad 
aliąuid; sarmenta in cornibos ju- 
mentorum; także: saucios, rulnus 
(opatrywać, obwiązywać). 

Deligo, legi, lcctum, 3. (od legc- 
re), brać, wybierać, obierać, lo¬ 
cum Ulem; diem ad inimicos op- 
primendos; ejus potissimum afu- 
nitatem: ducem (ad beli um geren- 
dum); deligebatur, qui proximus 
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esset affinitate; ducea sibiadrer- 
808 barbaros; magistratus; idoneos 
rei homines; locum domicilio; lo- 
cum castris; ex senatu in hoc eon- 
silium; stąd delectus, wybrany; 
w licz. urn. neczow. delecti qui- 
dam (wybór); delecti principum; 
delecti Aetołorum; delecti militum; 
equites ex omni copia; decem mi- 
lia ex copiis; d. legio: d. inanns; 
2) oddzielać, wyłączać, wydalić, 
ex acdibus. 

Delino, lini, levi, livi, litom, zma¬ 
zać, przekreślić; namazać, nasma¬ 
rować. 

Delinąuo, llqul, lictom, 3. uchy¬ 
bić, zbłądzić, wykroczyć, zawi¬ 
nić, si quid delinąuitor. 

Delląuesoo, licui, 3. roztopić się, 
rozpuszczać się; ~ przenoś, nisz¬ 
czeć, upadać. 

Delir&tlo, dnia, ś. wyboczeuie 
z brózdy w oraniu; — przenoś. oj 
błąkanie umysłu. 

Deliro, 1. wyboczyć z brózdy w o- 
raniu; — przenoś, mtóó obłąkanie 
umysłu, szalćć, bredzić. 

Delirua, a, um, obłąkany na u- 
myśle, obrany z rozumu. 

Daliteaoo, litui, 3. ukrywać się, 
chować się, właśc. i przenoś, in 
aliquo loco; aliquo loco; sub 
aliąua re; inter saltus. (się 

Delitigo, Are, kłócić się, spierać 
Dćloa i Delui, i, *. wyspa na mo¬ 
rzu Egiejskićm, miejsce urodzenia 
Apollina i Dyany; otąd: a) De- 
lius, a, um, Delijski; rzerz. De- 
lius, Apollo; Delia, Dyana; tak¬ 
że nazwisko dziewczyny; Dełium, 
ii, ». miasto w okolicy Tanagry 
w Beocyi zo znakomitą świątynią 
Apollina; Deliacus, a, um, De- 
liacki, Delijski. 

Delphi, oram, m. miasto w Fo- 
cydzie przy górze Parnassus, sła¬ 
wne wyrocznią Apollina; stąd Del- 

phos corramper© est conatus (prze¬ 
kupić wyrocznią Apollina). Stąd: 
aj Delphi, oram, m. mieszkańcy 
Delfów, b) Delphicus, a, um, Del- 
ficki, mensa Del., stół na trzech 
nogach, na wzór trójnogu delfi- 
ckiego. 

Delphlnus, i, i Delphln, Lais, *». 
delfin, źwierz morski; 2) gwiaz¬ 
dozbiór. 

Delta, n. głoska grecka w kształcie 
trójkąta, stąd dla podobieństwa, 
niższa część Egiptu oblana ramio¬ 
nami Nilu i morzem. [zbiór. 

Deltóton, i, n. trójkąt, gwiazdo- 
Deltibrum, i, n. świątynia. 
Deludo, lusi, lusum, 3. zwodzić, 
oszukiwać, drwić z kogo. (lędźwie. 

Delumbis, e, mający skaleczone 
DeLumbo, 1. skaleczyć lędźwie; — 
przenoś, osłabić, sententiaa. 

Deius, patrz Delos. 
DAmando, Ara, przekazać, poru- 
czyć, powierzyć, polecić, aliquem 
curae alicujus; aliquem albo ali- 
quid alicui. 

Dómena, tis, obłąkany, bezrozu- 
mny; głupi, zapamiętały, temeri- 
tas, discordia, furor. 

Ddmenter, pnytl. szalenie, zapa¬ 
miętale, nierozumnie. 

DAmentia, ao, ś. szaleństwo, nie 
rotom, zapamiętałość. 

Damereo, merui, meritum, 2. 
deioereor, meritus, 2. zasługiwać, 
zarabiać, zasługiwać się komu, co 
bowiązywać sobie kogo czćm. 

Demeigo, mersi, mersum, 3. za¬ 
nurzać, zatapiać, naves; demergi, 
pogrążać się, utonąć; — przenoś, 
plebs aere alieuo demersa (pospól¬ 
stwo zabrnęło w długi); patriam 
dcmersam extuli; quem paulo an¬ 
tę ©xtulerat (fortuna); demergere. 
est adorta (poniżyć, upokorzyć, po¬ 
grążyć). [rozinierzyć. 

Demetior, mensus, 4. odmierzyć, 
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Demftto, messui, messum, 3. żąć, 
ścinać; poet flotom pollice, zer¬ 
wać kwiatek; ense caput 

Demigr&tlo, 6nls, i. przeprowa¬ 
dzenie się, przeniesienie się. 

Demigró, 1. wynosić się, wypro¬ 
wadzać się, do oppidis; ex aedi- 
ficiii, ex insula; in alia loca; Athe- 
nas; — przenoś, hinc d. (rozstać 
się z tym światem, umrzćć); stru- 
mae ab ore demigrarunt; de suo 
sta tu. 

Demtnuo, minui, mintlfcum, 3. 
zmniejszyć, osłabić, ująć, właśc. 
i przenoś. Tires, bona; aliąuid dc 
bonis; aliąuid ex potestate; b) ca- 
pite deminui, patrz caput. 

Domlntltio, 6nis# i. zmniejszenie, 
uszczuplenie, osłabienie, właśc. i 
przenoś, de aliąua ro, albo alico- 
jus rei; b) zbywanie, sprzedawa¬ 
nie, de bonis priv»torum publice; 
c) d. capitis, patrz caput. 

Demlror, 1. dziwić się, aliąuid, 
albo z 4 przyp. i tr. bez.; czasem 
znaczy podziwianie połączone z nie- 
wiadomością, demiror, ubi nunc 
ambulet. 

Demisse, priytł. nizko; — przenoś. 
a) pokornie; b) podle, nikczemnie. 

Demlsslo t ónls, z. zniżenie, spusz¬ 
czenie z góry; — przenoś, animi, 
smutek, upadek na duchu, 

Demisaua, a, um, spuszczony, wi¬ 
szący, aur es; nizki, loca, ripae; — 
przenoś, a) przytłumiony, słaby, 
tox: b) pokorny, skromny, orator; 
cj skołatany, małego serca, fracto 
flftnmo et demisso; dj niewykwin- 
tny, prosty (o mowie); ej pocho¬ 
dzący, a magno demissum nómen 
Julo. 

Demitigo, ftre, zmiękczać, łagodzić; 
bier. łagodnieć. 

Demltto, misi, missum, 3. wpusz¬ 
czać, eąuum in flumen; aliąuem 
per tegulas; wsadzić, aliąuem in 

car cerem; posłać na tamten świat; 
skazać na śmierć, aliąuem ad !mos 
Manes, albo morti; se d. albo de- 
mitti, spuścić się, udać się, de- 
mitti de muris per manus; sc in 
Ciliciam; nachylić się; se ad au- 
res alicujus; se ob assem; se ad 
planiora d. (zejść z wyższego miej¬ 
sca); spuścić, lumina, vultum, ca¬ 
put; zesłać, imbrem coelo; wylo- 
wać, lacrimas; zapuścić, sublicas 
in terram, fundamenta in terram; 
huc stipites; zatopić, ferrum in 
ilia, albo jugulo; wykopać, alto 
in solido puteum; we względzie 
wojennym: sprowadzić, aciem e 
iugo montium; agmen, erercitum, 
i t. p. in inferiorem campum, in 
vallem; albo samo: agmen, ievem 
armaturam, se demittere, zejść. — 
Przenoś, se in causam (wdać się 
w sprawę, przyjąć na siebie); a- 
liąuid in pectus, wziąć do serca; 
se animo, albo animum, mentem, 
stracić serce, odwagę, upaść na 
duchu; demitti ab aliąuo, wywo¬ 
dzić swój ród od kogo. 

Demiurgu*, i, m. najwyższy urzę¬ 
dnik w niektórych rzeczach pospo¬ 
litych greckich. 

Dómo • dempsi, demptum, 3. ujmo¬ 
wać, odejmować, właśc. i przenoś, 
alicui molestiam, sollicitudinem; d. 
nubem superciiio, nie być smu¬ 
tnym, posępnym; d. partem de die 
solido (przepędzić); d. de capite, 
odtrącić, ująć z kapitału; demto 
fine, bez końca. 

Demooritus, i, m. filozof nowszśi 
szkoły Eleatyckićj z Abdory; stąd 
Demooriteus, albo -ius, a, um, 
do Demokryta odnoszący się; ns- 
czow. Democritei, orum, w. iwo- 
lennicy Demokryta, i, Democri- 
tea, oram, n, nauki Demokryta* 

Demollor. 4. rozwali^, zburzyć, sta- 
tuam, domum, tectum;—przenoś. 
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tyrannidis propugnaculai jus; d. 
culpam, zrzucić winę. 

-Demolltio, ónis, f. obalenie, zbu¬ 
rzeni (3- 

Demonstratio, ónis, i okazanie, 
wskazanie; — przenoś, a) żywe, 
dobitno opisanie; b) rodzaj mowy, 
którój przedmiotem jest pochwala 
albo nagana; c) dowód. 

Demonstratmis, a, mn, obejmu¬ 
jący pochwalę albo naganę. 

Demonstrator, órls, ten, który co 
wykazuje. 

Demonstro, 1. pokazywać, wska¬ 
zywać, aliąuid, albo ze zdaniem 
zależnćm; — przenoś, pokazywać, 
opowiadać, przedstawiać, udowo¬ 
dnić, unaocznić, alicui aliąuid, 
albo alicui z 4 przyp. i tr. doz.; 
silva, quae supra demonstrata est; 
ze zdaniem zależnćm; ut supra de- 
monstrarimus, demonstratum est. 

Demordeo, fire, odgryźć, odkąsić. 
Demórlor, mortuus, 3- umrzćć, 
odumrzćć. [czyć. 

Dćmóror, X. zatrzymywać, zwłó- 
Demóweo, movi, motum, 2. odda¬ 
lać, odpędzać, odsuwać, wlaśc. i 
przenoś., aliąuem de loco; culpam 
ab aliąuo; w szczegół, a) oddalić 
kogo z urzędu, usunąć od godno¬ 
ści, gradu aliąuem; — przenoś, 
animum loco et certo de statu; b) 
wypędzić kogo z posiadłości, ali- 
ąuom de suis possessionibus; albo 
pozbawić prawa do posiadania. 

Ddmugrtus, a, um, rykiem na¬ 
pełniony, paludes. 

Dćmuloeo, mulsi, mulsum, 2. gła¬ 
skać, muskać. 

JDftmum, prtytl. właśnie, wreszcie, 
wtedy dopiero, teraz dopiero, teraz 
właśnie, nunc demum; jam d.;tum 
d.; ąuint. d. anno; orto sole d.; oso¬ 
bliwie, szczególnie, rzeczywiście, 
w istocie; id d.; eo d.; ea d. ami- 
citia firma est. 

Damurmfero, 1. mruczćć, pomru¬ 
kiwać. 

Demutitio, ónis, ż. przemiana. 
Demilto, 1. przemieniać. 
Denarius, ii, m. i denarius numus, 
rzymska moneta, która z początku 
dziesięć (od deni), a potćm sze¬ 
snaście assów albo cztery małe 
sestercyj zawierała. 

Denarro, 1. w szczegółach coś o- 
powiadać, d. matri, ut- (jak-). 

DĆnato, ftre» z wodą płynąć, wy¬ 
płynąć. 

Dćnćgo, 1. zaprzeczyć, odmówić, 
aliąuid, alicui aliąuid. 

DĆnl, ae, a, po dziesięć, w przyp. 
2. denorummlbo denum; w ogóle: 
dziesięć, bis deni. 

Denio&lis, e, rodzaj obrzędów re¬ 
ligijnych, odprawianych dziesią¬ 
tego dnia po czyjćj śmierci. 

Dónląue, przysl. 1) przy wylicza¬ 
niu: nakoniec, wre3zcie, w koń¬ 
cu; 2) w przejściu do ogólnych 
wyobrażeń: w ogóle; przy stopnio¬ 
waniu: a nawet, aut demum; 3) 
przy zakończeniu: w ogóle zaś, 
krótko mówiąc, jednćm słowem; 
4) podobnie jak demum, właśnie, 
dopiero, nunc d.; tum d.; octaro 
d. mense; mortuo d. (dopiero po 
śmierci). 

Denomin&tio, ónis, i. przezwanie. 
Denomino, 1. przezwać, nazywać 
kogo od czego. 

Dónormo, X. liieforemnćm co zrobić. 
Denóto, 1. naznaczyć, ćWes fio- 

manos necandos denotarit; 2) roz¬ 
różnić, poznać, spostrzedz. 

Deus, tis, m. ząb; —przenoś, un- 
cus dens (o lemieszu), podobnież 
róg kotwicy, sierp, grzebień; ó) 
dens maiedicus, złośliwość; nie¬ 
nawiść. 

Denne, pnytl. gęsto, ścisło, często. 
Denseo, densui, 2. zgęazczać 
Denso, 1. zgęszczać, skupiać; den- 
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satus, gęsty, dcnsata agmina, ścic- 
śnione hufce. 

Denaua. a, um, gęsty, zgęszczouy, 
gęsto skupiony, silra; gęsty, rzę¬ 
sisty, imber; pełny, obficie okry¬ 
ty, d. caesarie caput; częsty, licz¬ 
ny, peiicula. 

Dent&Ua, ium, n. nasad u pługa, 
albo sam pług. 

Deotatua, a, um, zębaty, ząbko¬ 
waty, serrula d. 2) zębem gładzo¬ 
ny, charta. II) Dentatus, rzymskie 
przezwisko. 

Denubo, nupsi, nuptum, 3. iść 
za mąż. 

Denudo, 1* obuAŻac, odkrywa*, 
objawiać, właśc. i przenoś.; 2) ob¬ 
dzierać, ogołacać, wlaśc. i przenoś 

Pemmoiatio, ónla, s. oznajmienie, 
doniesienie, zapowiedzenie, zagro¬ 
żenie. 

Danunolo, 1. oznajmiać, donosie, 
zapowiadać, wypowiadać, grozić, 
aliquid, albo z4 przyp. itr.bez.; 
z ut albo ne i tr. łącz. albo sa¬ 
mym tr. łącz.; rozkazać, retera- 
nis; 2) przepowiadać, dennnciata 
mors ejus per crinitant stełlam. 

Demio, znowu, na nowo, 
jeszcze raz- 

Deo, us, i. Cerera; stąd Deois, 
idis, i. córka Cerery, Prozerpina: 
i DeoiuS, a, um, Cererzc po¬ 
święcony. 

Deonóro, 1. ulżyć ująć ciężaru. 
Deonum, przyil z góry na dół, 

sursum deorsum, w górę i na dół. 
Depadaoor, pactus, 3. wejść w u- 
klady, godzić się o co, wymówić 
sobie co, tria praedia sibi; cum 
aliquo, ut-. 

Ddpaeoo, pavi, pastom, 3. o pa¬ 
sterzach: spasać, wypasać; o by¬ 
dlętach: wyjeść, wygryźć, agros; 
d.altaria (zjeść, pożreć to, co jest 
na ołtarzach); taepes salicti florom 
depasta apibus, poet. zamiast sae- 

pes, cujus flores dopascuntur ab 
apibus, płot, którego kwiaty słu¬ 
żą za pokarm dla pszczół;—prze¬ 
noś. luiuriem orationls stilo, od¬ 
ciąć w mowie, co jest zbytecz¬ 
nego. 

Dtpaaoor, pastus, 3. wypasaj 
przenoś, niszczyć, febris depaso- 
tur artus. 

Pópeoto. peii, pexum, 3. ciesac 
uczesać. [rani 

Depeoulitor, órii» a. zdzierca, ae- 
Dópeoulor, 1* zdzierać, okTadać, 
fana; — przenoś, pozbawiać, ho¬ 
norem familiae. 

Dópello, pult, pulsum, 3. odpę¬ 
dzać, odganiać, wypędzać, aliquem 
de provincia, ex urbe; aUquem 
tota Sicilia; harharorum praeaidia 
ex his regionibus; hostem ab ope- 
ribus; aliauos terra; odłączać, od¬ 
stawiać, ab ubere matris; alacte; 
— przenoś, oddalać morbum; za¬ 
spokajać, eitim, famem; odwieść, 
oddalić, aliquom de spe, de cansa 
suscepta; a Syracusis serritutem; 
a superioribus consiliis depulsus; 
suspicionem a se; instans pericu 
|nm; omnes molestias; alicui mul- 
tam, metrun; 2) spędzać, zganiać, 
spychać, toucać, aliquem de loco; 
equus eauitem dorso non depulit; 
teneros fetus; we względzie wo¬ 
jennym: spędzić S wyższego sta¬ 
nowiska, defensores raiło; hostes 
loco; ab eodem gradu depulsus 
est (wyparty został, korzystnego 
położenia ^pozbawiony); ab aliqua 
re depulsus (doznał przeszkody 
w swoich zamiarach, w działaniu). 

D&pendeo, 2. wisićć na czćm, u 
czego, nodo ex humeris d. amic- 
tus; laqueo dep.; — przenoś, po- 
chodzlć od czego, dać się wypro¬ 
wadzić , aagurinm d. origine rorbi; 
zalcżćć od czego, fides d. a re- 
niente die. 
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Dependo, pendi, pensum, 3. od¬ 
ważyć, płacić; — przenoś, ponieść 
karę, przypłacić, poenas. 

Deperdo* perdidi, perdltum, 3. 
zniszczyć, inopia deperditus (zu¬ 
bożały); 2) utracić, postradać, 
wlańc. i przenoś., uon solum boua 
sed etiam honestatem. 

Depereo,perli, peritum, 4. ginąć, 
w niwecz się obracać, podupadać; 
in amore alicujus albo in aliquo, 
szalenie się w kim zakochać, gi¬ 
nąć, przepadać za kim. 

Depingo. pinii, pictum, 3. od¬ 
malować, — przenoś, aj w sło¬ 
wach co przedstawić, opisać; f>) 
wyobrażać w myśli; wystawiać 
sobie, cogitatione aliquid. 

Dtplango, plami, planetom, 3. 
opłakiwać. 

Depldro, 1. płakać, narzekać, la- 
mentabili toco deplorans; de in- 
commodis; 2) przechod. opłakiwać, 
calamitates; mićć co za stracone, 
agros, spem. 

Dftpono, póaul, posltum, 3. rzu¬ 
cić, zrzucić, wyrzucić, iibrum de 
manibus; arma; zdjąć, onera ju- 
mentii; wysadzić, eiercitum in 
terram albo legiones; dać w za¬ 
kład, Titulam; quidquam de gre- 
ge; — pTzenoś. uspokoić, sitim; 
dożyć, porzucić, zaniechać, utra¬ 
cić, wypuścić, personam actoris; 
oplnionem, consiiium; amidtiam, 
gimultates, gioriam, spem,cdium; 
momoriam alicujus rei, aliquid ex 
memoria; prius animam quam o- 
dium; b) odizućić, zrzec się, pro- 
Tindam; 2) dla bezpieczeństwa 
albo do schowania co złożyć, u- 
mieśdć, pecuniam apud aliąuem; 
HS. sezagies in publicum; ampho- 
ras in templo; praedam in silwis; 
matm et liberos in utfbe; obsi- 
des apud aliquem; saudos; liberos 
suaque omula in *ilvas; — prze¬ 

noś. powierzyć, jus popalifiomar 
ni in TCstra ńde ac religlone de- 
pono; tutis auribus; in aurę; po¬ 
kładać, spem saintis in morte ali¬ 
cujus; 3) składać, caputin gre- 
mio alicujus; arma; armis deposi- 
tis (po złożeniu broni); — prze¬ 
noś. depoaitus, opuszczony, stra¬ 
cony, bez ratunku; umarty, ma¬ 
lino aegra et prope deposita rei- 
publicae pars; złożyć, składać, 
insigne; imperium, magistratum; 
depositam resumere potestatem. 

Depopul&tlo, ónia, i. spustoszenie, 
zrabowanie. 

DepopulAtor, óris, pustoszy- 
dei, niszczyciel, rabuś. 

Dipopulor, 1. niszczyć, pustoszyć, 
plądrować, rabować, tatże w for¬ 
mie czynnćj depopulo: egros de- 
popularit i depopulata Oallia; de- 
populatis agris- 

Daporto, 1. znieść, przenieść, os- 
sa ejus in Cappadodam ad ma- 
trem; sua in oppida; quae (naris) 
ad eum deport&ndum erat missa; 
arna Brandusium; sprowadzić, ©~ 
xercitum e Graecia; odnieść, o- 
trzymać, praedam ex Asia; glo- 
riam ex illa gente; nihil aliud 
de proTincia nisi illius beneTolen- 
tiam; cognomen Athenis, trium- 
phum; b) wypędzić, na wygnanie 
postać, in insulam. 

Deposoo, poposci, 3. żądać bar¬ 
dzo, domagać się czego, sibi id 
muneris, slbi partes istas; aliąuid 
a magistratu; istam prorinciam- 
asperrima ad laborem; b) żądać 
wydania kogo, ukarania, aliąuem; 
aliąuem in poenam, ad supplicium, 
aliąuem ad mortem, żądać ukara¬ 
nia śmiercią; cj aliquem slbi, wy¬ 
zywać kogo do walki. 

Depoatdlo. 1. żądać, dopramó dę. 
Depraedpr, 1. łupić, rabować, plą¬ 
drować. 
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Daprawite, prtysł. opaczuie, ze¬ 
psucie. 

Deprarótio, 6nia, i. przekręcenie, 
zepsucie, właśc. i przenoś, animi. 

Depr&vo, 1. wykręcać, spaczyć, wy¬ 
krzywić, oculos; — przenoś, ze¬ 
psuć, uwieść, puerum indulgentia; 
piebem consiliis. 

Pepreoatio, onis, i. usilna prośba, 
doprasz&nie się, błaganie, d. ae- 
ąuitatis; prośba o przebaczenie, 
łaskę; przepraszanie; d. deorum, 
wzywanie bogów; dirae depreca- 
tiones, przekleństwa; d. pericuii, 
prośba o odwrócenie niebezpie¬ 
czeństwa. 

Deprec&tor, óris, m. błagający, 
wstawiający się, pośrednik; d. pe- 
ricuii, który przez prośbę oddala 
niebezpieczeństwo. 

DeprÓoor, 1. zanosić prośbę, bła¬ 
gać, dopraszać się, ałiquem, albo 
z nast. ne, quominus i tr. łącz.; 
Yitam multorum ab aliquo, pro¬ 
sić o darowanie życia; d. pericu- 
lam, mortem, poen&m, prosić o 
uwolnienie, prośbą uwolnić; tak¬ 
że biernie: deprecatum bellum, 
prośbą odwrócona wojna. 

Deprehendo, i deprendo, di, sum, 
3. schwytać, złapać, hostem; de- 
prehensus a custodibus; — prze¬ 
noś. zastać, zejść kogo na czem, 
in manifesto scelere; deprehendi, 
być napadniętym, zaskoczonym 
(up. od burzy); Yidco me depre- 
iensum, widzę, źe się wywinąć 
nie mogę (o mowie); fydostrzedz, 
odkryć, póznać, res maga as sae- 
pe in minimis rebus. 

Depreberulo, ónia, s. złapanie, 
odkrycie. 

Depressus, a, um, nizki, w dole 
ieiący, domus; — przenoś, yoi 
depressissima, przytłumiony. 

Deprimo t pressi, pressum, 3. zni¬ 
żać. cisnąć na dół, navem dep. 

zatopić, Bazum in mlraudam alti- 
tudinem; fossam, głęboko wyko¬ 
pać; — przenoś, przytłumić, uci¬ 
skać, osłabić, zrazić, do milcze¬ 
nia przymusić, Yeritatem, opes, 
fortunam, hostem; preces alicujus 
taciturna sua obstinatione. 

Deproelior, 1. walczyć, ścierać 
się, venti. 

Deprómo, prompsi, promptum, 3. 
wydobywać, pecuniam ex arca; 
sagittam pharetia; aliquid de ju¬ 
rę ciYili. 

DepropĆro, 1. spieszyć się, przy¬ 
spieszać. 

Depao, depsui, depstum, 3. roz- 
czyniać, zagnieść. 

Depudet, puduit, 2. bardzo się 
wstydzić, non dep. aliquem z tr. 
bez. 2) wstyd tracić, nie wstydzić 
się, także z tr. bez. 

Depugno, 1. walczyć, potykać się, 
wojować, bić się, copiae paratac 
ad depugnandum; — przenoś, cum 
famę; Yoluptas d. cum houestate. 

Depulsio, ónia, i. oddalenie, ode- 
gnanie, usunięcie, doloris; pravi. 

Depulaor, óris, m. który co od¬ 
dala. 

1. Deputo, 1. obcinać. 
2. Depftfo, 1* poczytywać za co. 
Dep^gia, e, słaby na lędźwie 
Derbe, es, ż. miasto w Lik&onii; 

stąd DerbStea, is, z Derby, miesz¬ 
kaniec Derby. 

Derbices, um, m. lud w Margia- 
nie w Azyi. 

Deroetia, is, i Derceto, us, i. bo¬ 
gini u Syryjczyków. 

Dereotua, a, w prostym kierunku 
idący. 

Dereliotio, 6niat i. opuszczenie, 
zaniechanie. 

Derelictua, a, um, opuszczony, 
pusty. 

Derelinąuo, liqol, liotum, 3. zo¬ 
stawić, zaniechać; — przenoś, za- 



Deficribo Dsrlpo 237 

ciodb&ć, causam; 2) zostawić po 
■obie, praesidium in arce. 

Dertpo. ropsi, 3. zczołgać się, 
złazić. 

Deridoo, risi, risnrn, 2. wyśmie¬ 
wać, wyszydzać, drwić. 

D*ri«eaco#rigui, 3. krzepnąć, arę- 
twićć, derlguit gelidus formidine 
eauguis; krew się ścięła; comae, 
najeżyły się włosy; oculi, osłu¬ 

piały. , 
Dmplo, ripul, reptum, zerwać, 
wyrwać, wydrzćć, de mann; en- 
sem ragina;—przenoś, ująć, zmniej¬ 
szyć, ąuantnm de mea auctorita- 
te deripuisset. 

Derlaor, óris, m. szyderca. 
DeriT&tio, 6nls. ż. prowadzenie, 
skierowanie, fluminum. 

D©rivo, 1. prowadzić, ściągac, a- 3uam de flurio; — przenoś, skla- 
ać, zwalać, culpam in aliąnem. 

Darogitio , ónii > *• częściowe uj¬ 
mowanie, ograniczenie prawa- 

Derógo, 1. dawne pTawo znieść 
częściowo, ograniczyć, do lege, 
albo legi; w ogóle ująć komu co, 
odjąć, odmówić, ubliżyć, umniej¬ 
szyć, de fide alicujus, albo fidem 

alicui. 
Deróaus, a, um, ogryziony. 
Dtrtóna, ae, i. miasto w Liguryi. 
X>oruov mi, rutum, 3. rozrzucić, 
zburzyć; - przenoś, cumulum de 
laudibus alicujus, ująć, zmniej¬ 

szyć. _ . 
Daruptus, a, um, spadzisty, prze¬ 

paścisty; rzcczow. derupta, orun, 
n7miejsca • przepaściste. 

DetMTio, saerii, 4 sroźyć się, bu¬ 
rzyć się. 

Deioendo • scendi, scensum, o. zstą¬ 
pić, schodzić, de coelo, de ros- 
tris; ab alto coelo; coelo; ad lub 
in forum, in na?es; in flumon; ob- 
▼iam alicui in Piraeeum; zsiadać, 
ex equo; udać się dokąd, domum, 

huc, ad aliąuem; wkroczyć, wtar¬ 
gnąć, wylądować, in Graeciam;— 
przenoś, wchodzić, zatapiać się, 
ferrnm ln corpus descendit; stąd: 
rerbu m descendit in pectus; cura 
descendit in auimos; spadać, in- 
fra genua (o sukni); skłaniać się, 
przychylać się do czego, przystać 
na co, in preces, ad ejusmodi 
consiiium, ad senteutiam alicujus, 
ad inimicitias, ad Yerborum eon- 
tnmelias; brać się do czego, ad 
supplicia innoccntium; ad ?im at- 
que ad arma ; rzucić się na co, 
chwycić się, ad omnia; ad extre- 
ma; pochodzić od kogo, ród wy¬ 
wodzić, a patriciis; si desceudere 
ad ipsum ordine perpetuo quaens. 

Desoezurua, us, f*. schodzenie; 
droga wiodąca na dół, ąuaillid. 
erat; descensus ATerno. 

Desoiico, advi, scii, 3. 
odstąpić, porzucić, a populo Bo- 
mano; przejść do kogo, ad ali- 
quem; — przenoś, odstąpić, a ve- 
ritate; a vita, życia dokonać; ad 
saevitiam, stać się okrutnym. 

Desoribo , scripsi, scriptum, 3. od¬ 
pisać, przepisać, ab aliquo librum; 
epistolam alicui dare describcn- 
dam; 2) opisać, napisać, skreślić, 
wyrysować, gcometricas fonnas 
in arena; fonnas in pulrere; car- 
mina in foliis; vitam TotiTa tabel- 
la; facta eorum non amplius qua- 
ternis quinis?e versibus; - yxze- 
noś. przedstawić, hominum ser- 
mones moresque; nacechować, me 
latronem describebant; dotknąć, 
aliquem mało carmine; 3) descri- 
bere aliąuid z przyim. tn i 4 prz 
albo z przyp. 3. rozpisać, rozdzie¬ 
lić, przeznaczyć, civitatibus pe- 
cuniarum summas; recturas fru- 
menti ciyitatibus, jura ciYitatibus; 
alicui tributum; eocii* quindecim 
miliia peditum; także bez przyp. 
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3 albo 4 z przyim. in, s samym 
4 przyp.: pecuniam, radonem bel- 
li, offici* i t p Jj describere a- 
liąuid z przyim. in i 4 przyp. 
podzielić, civitatepi in prońncias; 
rnnnnm in dnodecim mcnses; ag- 
mina. 

Desoripte, pnytl. porządnie. 
JDescriptio, dnia, i. określenie, 
wystawienie, opis, nominis, per- 
sonarum; 2) podział, rozkład, po¬ 
rządek, aediticiornm. 

Deaoriptus, a, ani, oznaczony, na¬ 
leżycie urządzony. foderznąć. 

Deeóco, secui, sectnm, 1. odciąć, 
Deaero, *emi, sertnm, 3. opuścić, 

odstąpić kogo w potrzebie, porzu¬ 
cić, nie ratować, zaniedbać, ali- 
quem albo aliquid, właśc. i przen. 
sacra cultumque deomm; vadimo- 
nium (nie stawić się w sądzie na 
czas oznaczony); nisi me lucerna 
deseroret; deserit aliquem res, tem- 
pus, fama; deseń & re familian, 
a republica; a mente (stracić gło¬ 
wę); leo desertus vińbu«- 

Deaertlo, ónis, i. odstąpienie, za¬ 
niedbanie. 

Desertór, 6ri», za. który odbiega 
kogo, opuszcza, zaniedbuje, ami- 
corum;communisutilitatis; bj zbieg 
wojskowy. 

Dewrtni, a, um, opuszczony, sa¬ 
motny, pusty, d. loca; samo de- 
serta, 6rum, n. pustynie. 

Deeerrlo, 4. usłużyć komu w czem, 
alicul; mićć o czćm staranie, cor- 
pori; oddać się jakiemu przed¬ 
miotowi, studiis, rebus dirinis. 

Deaee, sidła, gnuśny, leniwiec, 
próżniak. 

Pemdeo, aódl, sessum, 2. długo 
gdzie siedzićć; próżnować, gnu- 
śnićć. 

DedderabUlf, e, pożądany, upra¬ 
gniony. [czenie. 

Deaider&tio, dnia, i. żądanie, zy- 

Deaid&rtmm, ii, n. żądanie, pra¬ 
gnienie, tęsknota; b) potrzeba; c) 
strata, albo żal po stracie. 

Deeidero, 1. żądać, pragnąć, wy¬ 
magać, a1iquem, albo sdiquid; a- 
liquid ab aliquo albo in aliąuo, 
z 4 pTzyp. i tr. bez.; 2) widzićć, 
spostrzegać brak czego, hunc diu 
desiderarerunt; cum primis pauci, 
deinde plures desiderarentur, naj¬ 
przód kilku, potćm wielu brako¬ 
wało. 

Deeidla, ae, i. gnuśność, próżno¬ 
wanie, lenistwo. 

Desidloeua, a, urn, gnuśny, pró¬ 
żnujący, opieszały. 

Deeldo, aedi, sessum, 3. osiadać, 
opadać. 

Design&tio, ónis, z. oznaczenie, 
plan. 

Deai&n&tor, óri«, m. przestrzegacz 
porządku; zawiadowca obrzędów 
pogrzebowych; naznaczający miej¬ 
sca w teatrze. 

Designo, 1. oznaczyć, wytknąć, 
fines templo Joris; urbem aratro 
(określić); aliąitem digito (wska¬ 
zać); aliquem oculis ad aliquid 
(rzutem oka na co przeznaczać); 
w hafcie lub tkaninie co przed¬ 
stawiać, naśladować, Europem — 
Przenoś, przedstawiać, oznaczać, 
znamionować, Aliquid rerbis; ali- 
quem h&c oratione; aliąuem nota 
infamiae; nimiamluzuńam; w szcze¬ 
gół. a) mianować, na arząd obie¬ 
rać, aliquem; stąd desjgnatus con- 
sui (obrany, który jeszcze urzędo¬ 
wania nie rozpoczął); b) aliquid, 
urządzić, rozporządzić; 2) spra¬ 
wić, narobić, zrządzić, dokazać, 
quid non ebrietas designat? 

Deailio, silui, sultum, 4. zeskaki¬ 
wać, zsiadać, lccto; de rheda; ex 
nayi; ad peder, in artum. 

Deaino, tóri, alhosii, Atom, 3. 
zaniechać, zaprzestać, aliquid; opu- 
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śdć, aliąuwn; d. urgcTe; lods 
communibus; ąuerclarum; 2) koń¬ 
czyć się na czóm, in piscem. 

Deaipio, feipni, 3. być głupim, 
działać niedorzecznie*, desipiens, 
bezrozumny. 

De siato, atiti, stitum, 3- zapree- 
gtać, zaniechać, odstąpić czego, 
de illa men te; a sententia; itine- 
re; pugnae; agere causas; non de¬ 
ptam, quin eruam; także sa¬ 

mo des. 
Desćlo, 1. opuszczać, pustkami zo¬ 
stawiać, zniszczyć. 

Deapeoto, 1. patrzćć z góry, ali- 
quid; aliquid ex alto; - przenoś, 
regionem despectat oppidum (gó¬ 
ruje); pogardzać, ne victi dcspe- 
etarentur. 

Deapeotus, us, patrzenie z gó¬ 
ry na dół, ex oppido in campam, 
in maro, w licz. mn. wzgórza; -- 
przenoś, pogarda. [bez nadziei. 

Desperanter, 'prtytl. rozpaczliwie, 
Deaper&tio, ónis, i. rozpacz, utra¬ 

ta nadziei, vitae, rictoriae; ad 
desperationem veniro. 

Deeperatus, a, um, bez nadziei, 
bez ratunku, desperatis rebus, 
w rozpaczliwem położeniu; morbi 
desperat!. . . . 

DmPćto, 1. tracić nadzieję, roz¬ 
paczać, de aliqna re; sibi, albo 
Jjicoi rei; przecbod. aliquid albo 
z przyp. 4 i tr. bez.; res despe- 
ratur (wątpią o-); porów, despe- 
ratus; despmatis generi rebus, gdy 
położenie zięcia było rozpaczliwe; 
prorinciarum d. rebus, gdy nie 
mieli nadziei utrzymania prowin- 
cyj; despcrato (gdy stracił na¬ 

dzieję). 
Deaplofttio, 5nl«, i- wzgarda. 
De«pio«us, a, um, wzgardzony, 

godzien wzgardy. 
Deepio&tus, us, **. pogarda, m 

quis despicatui dudtur. 

DMplolo. 8pexl, «p*ctum, 3. spo- 
ilądaó * wyższego miejsca, ao 
rertice montis in ralles; a summo 
coelo in aequora; quŁ despici po- 
terat; także przecbod. z góry spo- 
strzedz, spoglądać, summo ab ae- 
tbere terras; rarias gentes et ur- 
bes; — przenoś, nie dbać o co, 
rei familiaris fructum; stąd za¬ 
niedbywać, gardzić, lek co sobie 
ważyć, aliquem ałbo aliquia; quae 
res buic dospecto saluti fuit; tak¬ 
że: despicfens sui; 2) gdzieindziej 
patrzćć, na stronę spozierać* 

Despicor, 1- gardzić. 
Denpólio, 1. ogołocić, obedrzeć,wy¬ 

zuć, pozbawić, aliduem armis; 
bominem; templum; - przenoś, 
despoliari triumpbc, być pozba¬ 
wionym tryumfu. 

Deapondeo, spondi, sponsum, z. 
przyrzekać, obiecywać, alicui ali- 
quid; sibi aliquid, wymówić so¬ 
bie co, zastrzedz; zaręczyć kogo 
z kim, filiam alicui; — przenoś, 
spes despondetur anno (pokłada 
się nadzieja w roku); animo d. 
(z pewnością oczekiwać); zaś desp. 
animum (stracić odwagę, nadzieję). 

Deuponao, 1. zaręczyć, przyrzec 
w małżeństwo. 

Deeptimo, 1. pianę zbierać, odszu- 
mować. 

Despuo, spui, sptitum. 3. splu¬ 
wać, wypluć. 

DestULo, 1. ściekać, spadać kro¬ 
plami. 

DeitinŁtio, 6ni> • *• przeznaczenie, 
postanowienie. 

Destino, 1. naznaczyć, oznaczyć, 
muros urbis polcnta; stąd za cel 
przeznaczyć, aliquem ad . ictum; 
locum oris; rzeczow. destinatnm, 
i, n. cel, relut destinatum peten¬ 
ta; certo ictu destinaia ferire; 
sagittas destinare (do celu strze¬ 
lać); — przenoś, umyślić, post a- 
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aowić, przeznaczyć, uznać za co, 
lempua locumque ad certamen, 
domum publicis usibus, ambitum 
muris, linem imperio; diem sa- 
cro; alicui imperium, regnum, 
prorinciam, dicm nccis; aliquem 
ad mortem; aliąuem operi, arae, 
capitali stipplicio; aliquem in lo¬ 
cum alicujus regem (jako króla); 
aliąuem animo parem alicui (uwa¬ 
żać za równego); aliquem ahimo 
auctOrom caedis; aliquem ut fo¬ 
rem; destinatus, przeznaczony, u- 
ch walony, dies, rices, causae, 
sententiae; stąd destinata, oram, 
n. plan, zamysł, d. exsequi, im- 
pedire; ut destiuatum erat; 2) 
przywiązać, przymocować, rates 
ancoris; anten nas ad malos; falces; 
3) targować, kupować, quanti de- 
atinat aedes? za jaką ceno dom 
kupuje? 

Destltuo, stitui, atltdtum, 3. sta¬ 
wić , umieścić, cohortcs eitra Tal- 
lum; aliquem antę tiibunal; ali¬ 
ąuem; — przenoś, a) opuścić, od¬ 
stąpić, porzucić, zniweczyć, ali- 
quem albo aliquid; nudum in 
causa; destituunt femora pugaan- 
tem; destituit aliquem rentus; na- 
Yigja destituta, na mieliznę zapę¬ 
dzone i osiadłe; somnus me de¬ 
stituit, sen mię odbiegi, opuścił; 
destituit aliquem mens, memoria; 
destitutus opuszczony, ogołocony, 
pozbawiony, d. ducibus albo ab 
omnibus; aliąuorum consiliis, pro- 
missis, praeceptis albo samo dest., 
opuszczony, bez pomocy; b) po¬ 
dejść, oszukać, zrobić zawód, de- 
ot mercede pacta; morando Bpem; 
destituit fortuna spem; stąd: de- 
stitui spe albo a spe; si deatituat 
spes. 

Deatitdtio, Ónls, #. opuszczenie, 
zawód, oszukanie, podejście. 

Destringo, strinzi, strlctum, 3. ze- 

drzóć, ściągnąć, odciągnąć, ali- 
quid bonis; dobyć, gladinm, on- 
sem, secnrim; dcstrictis gladiis, 
dobywszy mieczów; 2) zlekka do¬ 
tykać, drasnąć, aeąuora alis; peo 
tus sagitta; — przenoś, ganić, ni¬ 
cować, scripta. 

Destruo, struxi, stmetum, 3. psuć, 
obalać, burzyć, narem, aedificium, 
♦emplum; — przenoś, zniszczyć, o- 
slabić, magnitudinem alicujus. 

X>e«Tldo, 1. pocić się; — przenoś. 
mozolić się nad czóm, in aliqua re. 

Desuesoo, suevi, suetum, 3. od¬ 
zwyczajać, oduczać, aliąuem; de- 
auetus, odzwyczajony; res desue- 
ta, Tocea jam mihi desaetae; desue- 
ta sidera, których widok jest rzad¬ 
ki, niezwykły; 2) nieprzech. od¬ 
zwyczajać się, bello, triumphis; 
pati clamorem. [odzwyczajenie. 

Deadetudo, inis, i. odwyknienie, 
Desultor, orla, m. zeskakujący, 
przeskakujący z konia jednego na 
drugiego w biegu podczas igrzysk 
Cyrceńskich;—przenoś. niestatecz¬ 
ny, niestały. 

Desdltórius, a, urn, należący do 
jeźdźca zwanego desultor, equus; 
rzecz. jeździec przeskakujący. 

Deaum, defui, deesse, brakować, 
pecunia deesse coepit; deest ali¬ 
cui aliquid; non enim maledici 
tanto Tiro deesse potcr&nt; duas 
sibi res, quominus in foro dice- 
ret, deesse; nie znajdować się 
przy czćm, nie brać w czóm u- 
dzialu, conrińo, belio; komu 
swój pomocy odmówić, nie być 
komu pomocą, opuścić kogo, de¬ 
esse alicui opera, consilio, labore; 
nullo loco alicui d.; de fama di- 
micanti deesse; sibi d. (szkodzić 
sobie); często: alicui rei d.; nos 
consules desumus (nie robimy te¬ 
go co do nas należy); non oeero 
(będę pomocą). 
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DMOmo, sumpsi, sumptom, 3. 
brać co komu albo od kogo; — 
rzec oś. wybierać, obierać sobie, 
raó na sieoie; hostem sibi certum 

d.; consules asserrandos sibi. 
Deauper, przyst. z góry, nad, po¬ 

nad , powyżej. 
DeBurgo, Burrexi, surreetum, 3. 

wstać od czego, podnieść się, 
coena. 

Detego, tcri, tectum, 2. odkryć, 
odsłonić, obnażyć, aliąuid, acdes 
detecta, bez pokrycia; — przenoś, 
odkryć, wykryć, wydać, wyjawić, 
insidias, consilia conjuratorum. 

Detendo , tendi, tensum, 3. spusz¬ 
czać co natężonego, tabernacula, 
zwinąć namioty. 

Detergeo, tersi, tcrstim, 3. odcrać, 
ścierać, osuszyć, sadore deterso; 
Ucrimas. — przenoś, a) rozpędzić, 
nubila; b) o pieniądzach: urwać, 
zagarnąć, octoginta detersimus; 2) 
zerwać, rozbić, potrzaskać, rcmos. 

Detśrlor, ius, stop. najwyż. deter- 
rimus, gorszy, podlejszy, słabszy, 
właśc. i przenoś. 

Determln&tlo, ónia, i. granica, 
koniec, kres, określenie. 

Oeternuno, 1. ograniczać, kończyć. 
Detśro, trlvi, tritum, 3- wycie¬ 
rać; — przenoś, umniejszać, uj¬ 
mować, uwłaczać, laudes alicujus. 

Deterreo, terrui, territum, 2 od¬ 
straszać, wstrzymywać, aliąuem 
de albo ab aliąua re; aliąuem a- 
liąua ro; aliquem z nast. ne, quin, 
guominus i tr. łącz.; także samo 
aliquem; odwracać, oddalać, vim 
a censoribus; nefas. [szkaradny. 

Petest&bilis. e, obrzydły, ohydny, 
Detest&tlo, dnia, i. obrzydzenie, 
przeklinanie; scelerum, odpoku¬ 
towanie; wzywanie świadków; d. 
saoromm, zobowiązanie się dę 
przyjęcia obrzędów religijnych 
przywiązanych do dziedzictwa. 

Detestor, 1. brać na świadków; 
przeklinać, aliąuid in alicujus ca- 
put; z obrzydzeniem wspominać, 
aliąuem albo aliąuid; detest&tus, 
obrzydzony, przeklęty; oddalić, 
odpędzić, odwrócić, wstrzymać, 
inridiam; detestamlni hoc omen. 

Detexo, texui, textum, 3. utkać, 
skończyć tkaninę; upleść; — prze¬ 
noś. skończyć, opisać, fabellam 
paueis. 

Detineo, tinui, tentum, 2. wstrzy¬ 
mywać od czego , aliąuem ab ali- 
qua re; 2) przeszkadzać w dal¬ 
szym postępie, zajmować czem, a- 
liąuem albo aliąuid aliąua ro, 
detineri aliąua re; — przenoś, 
wiązać, krępować, zajmować czem, 
aliąuem in aliąua re; animnm 
studiis. 

Detondeo,tondi,tonsum, 2. postrzy- 
gać, obcinać; — przenoś, frondes 
detonsae frigore (ogołocone z liści). 

Detóno, tonui, 1. grzmieć,—prze¬ 
noś. przestać się sroźyć, sustinet 
nubem belli, dum detonet. 

Detorqueo, torsi, tortum, 2. skręcać, 
odwracać, zwracać, a latere in 
dexteram partem; animum a vir- 
tute; proram ad undas; se alio. 

Detraotio, Cnie, z. odciąganie, odej¬ 
mowanie, ujecie, umniejszenie. 

Detraho, traxi, traćtum, 3. ścią¬ 
gnąć, zdjąć, odjąć, wydrzeć, e- 
ąuidbus annnlo8, albo annulum 
digito; stramentft e mulis; nomen 
Pompeji ex scntis: alicui torąuem; 
amiculum; scutum: eąuos; cohor- 
t68 legioni; galeam capiti; tegu- 
menta scntis; Testem; signo de- 
tracto (po oderwaniu pieczęci, po 
odpieczętowaniu); odjąć, odtrącić, 
multae nOTem partes; aliąuid ex 
ea śamma; nihil de vivo ^prze¬ 
noś. ujmować, uwłaczać, poniżać, 
libenter de his dc trabant* de re- 
bas gestis d. Ó) szkodzić, być 
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szkodliwym, multum ei dctraxit, 
quod alienae erat cmtatis; 2) od¬ 
dalić, usunąć, aliąuem ex aliąuo 
loco; sprowadzić, przyciągnąć, 
nayes ad terram. 

Petreotatio, ónia, i. wzbranianie 
się, ociąganie się, usuwanie się, 
militiae. 

Petreotator, ćris, m. ten, który u- 
bliża, uwłacza, laudum. 

Detrecto, 1. wzbraniać aię, ocią¬ 
gać się, nie ebeićć czego, mili- 
tiam; pugnam; b) uwłaczać, ubli¬ 
żać, laudes alicujus; liYor detre- 
ctat ingenium Homeri. 

Detrlmentóeus, a, urn, szkodliwy, 
uszczerbek przynoszący. 

Detrlmentum. i, n. uszczerbek, 
szkoda, strata; detrimento esse a- 
licui, szkodzić komu; facere; sar- 
cire; ne quid respublicm detrimen- 
ti capiat; klęska wojenna, poraż¬ 
ka, magnis illatis detrimentis; cum 
magno detrimento repulsi. 

Petriido, trust, trusum, 3. strą¬ 
cać, spychać, nares scopulo; in 
praeceps; spędzić, wypędzić, wy- 
przćć, hostem mnris, hostem fini- 
bui; aliquem de agro. qucm et 
ex quanto regno ad quam fortu- 
nam detrusi3set; w odniesieniu do 
czasu: odwlec, comitia in adven- 
tum Caesaris; odwieść kogo od 
czego, aliąuem de sua sententia; 
przyprowadzić do czego, aliąuem 
ad id, quod facere possit. 

Detmmoo, 1. odciąć od pnia, ka¬ 
dłuba, caput; obcinać, okrzesy¬ 
wać, vitem, aTbnros, coTpora. 

Peturbo, 1. zrzucić, wywrócić, o- 
balić, zwalić, statuam, tegulas a 
tecto; aedificium; spędzić, wyprzćć, 
hostes ex praesidiis et statione; 
aliąuem de tribunali; ab arce, de 
fortunis, in marę; asedibus; moe- 
nibus; aliąuem certa re et posses- 
sione; — przenoś, aliąuem desa- 

nitate ac mente (odjąć); deturbari 
ex magna spe, albo spe (być pozba¬ 
wionym nadziei). 

JDeuealion, ónia, m. syn Prome¬ 
teusza, król Ftyi (Phthia) w Tes- 
salii, mąż Pyny; stąd: Peuoa- 

lionóua, a, um, do Beukaliona na¬ 
leżący. 

D£nnx, uncis, i». jedenaście dwu¬ 
nastych. 

Deuro, ussl, ustum, 3 przypalić, 
spalić, Ticos et agros; oppidum; 
— przenoś, zmrozić, hiems arbo- 
res deusserat; aąuilones deurunt. 

Dcras, dei, f». (przyp. 5 deus; 
w licz. mn. 1. przy, dei, dii, di; 
3 i 0 deis, diis, dla, (Bóg, Bó¬ 
stwo, u poetów zamiast dea, du- 
cente deo (o Wenerze); dii melio- 
ra, dii melius (broń Boże, ucho¬ 
waj Boże); si dtis placet (jeżeli 
Bóg da); — przenoś, o człowieku 
odznaczającym się dobrocią, potęgą, 
biegłością, te in dicendo semper 
putari deum; tu mihi deus Yideri 
solee; namąue erit ille mihi sem¬ 
per deus. 

Deutor, usus, 3. surowo się z kim 
obchodzić, Yicto. 

Peraato, 1. zupełnie zniszczyć, 
spustoszyć. 

Deveho, ?exi, Yectum, 3. wozić, 
zwozić, zawieźć, aliąuem in ulti- 
mas terras; w znacz. bfer. deYehi, 
dostać się, być zawiezionym, Ve- 
liam derectus; naYem dedit, qua 
Gorinthum deYeheretur. 

DeveUo, Yelli, vulsum, 3. urywać, 
obiywać, odrywać, ramum trunco. 

Devćlo, 1. odkrywać, odsłaniać, 
ora. 

Deveneror, 1, czcić, cześć wy¬ 
rządzać. 

Derónio, vSni, Yentum, 4. zejść, 
zstępować, przychodzić do kogo 
albo dokąd, ad senatum; in par¬ 
tem aliąuam; domum Charonir,— 
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przenoś. dostać się dokąd, wpadać 
w co; wziąć się do czego, in in- 
sidias; ad juris studium; nolebam 
noetrum sermonem in alienas ma- 
nus deyenire. 

Berersor, 1. wstąpić do kogo, za¬ 
jechać, bawić, przebywać u kogo, 
npud aliąuem, in domo; param 
laute. 

Dever«or, óri«» *>*., gość. 
BerersorióLum v i *. mała go¬ 
spoda. 

Dorarsórium, li, n. gospoda, dom 
gościnny. 

Bevertioulumt i, n. wy boczenie; 
gospoda; —przenoś, wybieg, wy¬ 
kręt, peccatis deverticula dare. 

Bererto, verti, versum, 3. odwra¬ 
cać, aliquem; aciem; biernie de- 
yerti, oddalać się, odchodzić; 2) 
nieprzech. ą) oddalać się, zbaczać, 
vi&, Thasum; — przenoś, zbaczać 
od przedmiotu w mowie, redea- 
mus ad illad, mide dorortimos; 
h) udać się dokąd, odjechać, ab 
Aegypto Africam; zajechać dc ko¬ 
go, wstąpić; stanąć gospodą, in 
yillam; ad Terentiam. 

Dotocus, a, um, spadzisty, stro¬ 
my, pochyły; — przenoś, skłonny, 
ad otinm aetas. 

BoTinoio, rinai, Tinctnm, 4. ob¬ 
wiązać, związać, skrępować, ali- 
qnem albo aliqaid aliqua re; — 
przenoś, aj połączyć, przywiązać, 
se affinitate cum aliqno; aliqnem 
sibi consuetudine sna; takie: yer- 
ba comprehensioue (ściśle spoić); 
b) krępować, robić zaległym, se 
cupiditate mała, nledz występnćj 
żądzy; se scelere, wplątać się, 
uwikłać się; se d. necessitate fa- 
ti, poddać się konieczności prze¬ 
znaczenia; c) zobowiązać, njąć 
sobie kogo, aliquem liberali- 
tate, beneficio, jnrejurando; homl- 
nes sibi beneyolentla et cari- 

Dorolro 

tatę; benficiis alicui devinctum 
6880. 

Derinoo, Tici, Tictnm, 3. poko¬ 
nać, zwyciężyć, aliqnem albo a- 
liquid; — przenoś, mnłtoram ob- 
trectatio deTicit nnlns Tirtatem. 

Devinctua, a, um, zobowiązany, 
oddany komu albo czemu, alicui; 
stadiis. 

Bewlt&tio, ćnis, L unikanie, nchy 
lanie się. 

Berito, 1. unikać, uchodzić, chro¬ 
nić się. 

Beriua, a, um, uboczny, ustron¬ 
ny, itinera d. albo samo deyia, 
manowce, bezdroża; na ustroniu 
mieszkający, odległy, — przenoś, 
zbaczający z prawój drogi, nie¬ 
baczny, obłąkany, niestały, vita d., 
zdrożne. 

Devóco, 1. wzywać, przyzywać, 
powoływać, suos ab tumnlo; ali- 
quem de provincia ad gloriam; 
refbca sidera coelo; zapraszać do 
siebie, do stołu, omnes; — prze¬ 
noś. a) przywoływać, philoao- 
phiam e coelo; b) narażać, wy¬ 
stawiać na co, suas fortun as in 
dnbinm; in suspicionem; stul tum 
consiiium ad perniciem mortales 
devocat; stąd nęcić, wabić, ad yo- 
luptatem. 

BotóIo, 1. zlatywać; - przenoś, 
przybiegać prędko, śpieszyć, spa¬ 
dać, de tribunali; in forum; sibi 
de coelo dcYolaturam in sinum 
Tictoriam; ignis derolat in terram. 

DoyoIyo , toM, Tolutum, 3. zwa¬ 
lić, stoczyć, cupas de muro; aar 
xa per monte9, ćlypcos e murls; 
saxa; w znacz. bier. staczać się, 
spadać, o ludziach, żwierzętach, 
rzekach; pensafusis d., prząść;— 
przenoś. devolvi, spadać, ad spem 
inauem pads, uwodzić się próżną 
nadzieją; eo res deroWitur, ut-, 
do tego przychodzi, ii-. 
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Derdro, 1. polylcać, pożerać, ci- 
bos; — przenoś, a) przemarnować, 
strwonić, patrimoniura; rem recen- 
tem; b) oculis aliąuid, chciwie na 
co spoglądać; libros, z chciwością 
crytać; c) tłumić, w cichości zno¬ 
sić, lacrimas, gemitus, molestiam 
paucorum dicrum; d) połykać, 
ale nie strawić, nie zupełnie zro¬ 
zumieć, orationem alicujus. 

Devótlo, Cnie, i. ślub jako ofiara, 
poświęcenie czego bogom; poświęce¬ 
nie życia, vitae albo capitis; Decio- 
rum; 2) przekleństwo, pilaeque 
illae, in quibus d. eratscripta, in 
marę praecipitatae; derotłonis e- 
xemplum. 

Derdto, 1. poświęcać bóstwu przez 
ślub uczyniony, poświęcać śmier¬ 
ci, aliquem. 

Dev6tnic, a, um, alicui, zupełnie 
oddalony; devoti, orum; m, odda¬ 
ni, przywiązani, wierni; 2) prze¬ 
klęty, arbor, sanguis, mannę. 

De-róreo, w6vi, vótum, 3. bóstwu 
jako ofiarę poświęcać, na ofiarę 
przeznaczać, ofiarować (alicui) ali- 
quid; w szczegół, kogo aa śmierć 
poświęcić; ee d. ofiarować się na 
śmierć, umTzeć, morti, pesti; ani- 
mam alicui, capnt alicujus; se a- 
licui rei (poświęcić się); 2) co na 
morderstwo przeznaczyć, sicam; 
przeklinać, aliquem. 

Dextella, ae, i. prawa rączka. 
Dexter, tóra, tórum, albo tra, 
tram, stop, wyż. dexterior, ius, 
najwyż. deztimus, prawy (w prze¬ 
ciwieństwie do lewy), oculua, m&- 
nus, brachinm, comn, latus, hume- 
ruB i t. p. rzeczow. dextera i dex- 
tra, ae, i. prawica, prawa ręka; 
doxtra, na prawo: stąd prawa 
strona, est in d. Dannbio; jako 
godło uroczystego zapewnienia; 
doxtram dare, lidem doxtera da- 

re; udzielenie pomocy, dexteram 
alicui porrigere albo tendere; męz- 
two, mea, suft deitra; urbspe- 
riret deitra; o tem co jest na 
prawej stronie: Janus; deiter a- 
bis, dexter stetit;—przenoś, szczę¬ 
ście lub zbawienie przynoszący, 
pomyślny, łaskawy, deiter adi; 
b) stosowny, dogodny, przyda¬ 
tny, tempus; modus. 

Dextere, albo dextro, przysl 
zręcznie, stosownie. 

Dezteritas, fttis, i. zręczność, szy- 
kowność. 

Dextroreiimp i, -us,prsyłł. wpra¬ 
wo, na prawćj stronie 

Di, dis, patrz Deus. 
Dia, ae, i. dawne nazwisko wyspy 

Haksos. 
Diablintes, um,m. plemię Auler- 

ków w Gallii lngduńskiej. 
Diadóma, ńtle, n. przepaska, prze¬ 

wiązka biała na głowie, znamię 
godności królewskiej, nim zaczęto 
używać korony. 

Diaeta, ae, i. sposób życia we 
względzie lekarskim. 

Dialectioud, a, nm, tyczący się 
rozprawiania, rzecz. dialecticus, i, 
m. mistrz sztuki rozumowania; dia- 
lectica, ao, i -e, es, z. sztuka ro¬ 
zumowania, dyalektyka; dialecti- 
ca, orum, badania dyalektyczne; 
przysl. dialectice, podług prawi¬ 
deł dyaiektyki. 

DialU, e, do Jowisza należący 
flamen, apex, nakrycie głowy 
kapłanów. 

Di&logue, i, m. rozmowa. 
Di&na, ae, ż. córka Jowisza, sio¬ 
stra Apollina, bogini księżyca i 
łowów; stąd Diauius, a, um, do 
Dyany, do łowów należący; rzecz. 
Dianium, ii, n. a} świątynia Dya¬ 
ny; b) przylądek w Hiszpanii. 

DUrium, ii, *. dzienne wyżywie¬ 
nie, płaca. 
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Oiba Dibaphua, i, i. suknia purpuro¬ 
wa, jako oznaka wyższych urzę¬ 
dników. 

Dica, ae, spór sądowy, proces; d. 
sortiri, sędziów, którzy mają są¬ 
dzić sprawę, losem wybierać. 

Dicacitaa, atls, i. żart uszczypli¬ 
wy, dowcipkowanie. 

Dioatio, ónis, t przyjęcie do praw 
obywatelskich w jakiem mieście. 

Dioax, 6ois, uszczypliwy, dow^Cip- 
kujący, Demosthencs non tam di- 
cax fuit quam facetus. 

Dichoreus, i, n. miara wiersza 
z dwóch choreów złożona — w — _. 

Diois, przyp. drugi z wyrazami 
causa, gratia, dla pozoru, dla 
formalności. 

Dico, 1. poświęcać co bóstwu albo 
człowiekowi; se alicni, poświęcać 
się, oddać się; se civitati albo in 
cmtatem, wpisać się do obywa¬ 
telstwa jakiego miasta, zostać o- 
bywatelem. 

Dioo. dm, dictum, 3. 1) mówić, 
rzec, powiedzieć, utrzymywać, 
rozprawiać ustnie lub na piśmie, 
aliąuid; z 4 przyp. i tryb. bez.; 
w for. bier. dicor, eris, itur, mó¬ 
wią, żc ja- ty- on- z prz. pierw, 
i tr. bez.; także czasem nieosob. 
dicitur, z 4 prz. i tr. bez.: dici- 
tur, matrem vixissc, Nep. Paus. 5. 
W szczegół, a) opisywać, opo¬ 
wiadać, facta; solitos amores; re- 
liqua stilo inajore; de aliquo; ali- 
cui ze zdaniem zależnem; b) od¬ 
powiadać, z 4 przyp. i tryb. bez. 
a quo quum quaesisset, quo se 
deduci vellet, et ille Athenas 
(dom. so dednei velle) dUissct; 
także: potwierdzać, w przeci¬ 
wieństwie do negare; c) nazna¬ 
czać, stanowić, locum, multam, 
dicm nuptiis, judicem, legem; ali- 
cui aliquid, komu co przyrzekać, 
obiecywać, data est Eurneni Cap- 

padocia, sire potius dicta; snast. 
ut albo ne, zapowiadać, rozka¬ 
zywać, qui diceret, ne discederet; 
d) przepowiadać, u poet. 2) mó¬ 
wić, mieć mowę, ars dicendi, 
wymowa, krasomówstwo; satis e- 
xercitatus in dicendo; dicendo va- 
lere; ut nemo ei dicenti resistero 
posset (gdy mówił, gdy miał mo¬ 
wę); de vehiculo d.; deallquo, al¬ 
bo de aliqu& re; za kim albo za 
czem, w obronie mówić, albo 
przeciw—, contra aliquem pro a- 
liquo apud centumviros; acerbe 
in aliquem; a lub pro scrlpto 
(słównego wyrażenia bronić); 3) 
nazywać, wymieniać, aliquem cru- 
deiem nomine; eum prndentem; 
Tir dicendns (godzien wspomnie¬ 
nia), facta alicu jus; omnes dicun- 
tur tyranni, qui-; Corvus cet dic- 
tus; neque quidquam similius po- 
test dici, quam dictatura antiąua 
huic imperii potestati (nie mo¬ 
żna wymienić żadnej godności, 
któraby do teraźniejszej władzy 
Cesarzów była podobniejszą, jak 
dawniejsza dyktatura); stąd *a) 
mianować, obierać czera, dictato- 
rera, magistrura equitura, consu- 
lem, tribunum miiitum; 4) mnie¬ 
mać, mićć co na względzie, Hi- 
larum dico (myślę o-); 5) wyma¬ 
wiać, literam. 

Dicrotua, a, um, dwuwioslowy; 
rzecz, dicrota, ac, z. lub dicro- 
tum, i, *. statek ° dwóch rzę¬ 
dach wioseł. ”y 

Dictaeue, a, um, patrz Dietę. 
Diot&mnus, i i. ziclo rosnąco na 

górze Dietę, dyptan. 
Dictita, o rum, n. to, co nau¬ 

czyciel dyktujo, naznacza ucz¬ 
niom do nauczenia się. 

Diet ator, 6rie, m. najwyższy, nad¬ 
zwyczajny urzędnik w Rzymie, 
który tylko w gwałtownych oko- 
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llcmoścUch byl piw* konsola 
wybierany, miał władzę nieogra¬ 
niczoną tak nad wojskiem, jako tćż 
nad calem państwem, dictatorem 
dicere, facere legere; Mam. Ae- 
milio dictetore (za dyktatorstwa 
M. E.); najwyższy rządzca wLa- 
nuwium i Albie. 

Diotatóriuc, a, nm, dyktatorski, 
do dyktatora należący. 

DicUtara, ae, ż. dyktatura, go¬ 
dność dyktatora. 

Dietę es, ż. góra na wyspie Kre¬ 
cie, rfąd dictaeus, a, um, dyktej- 
eki, kretejski. 

motto, ónia, L mówienie, opo¬ 
wiadanie, wykład; w szczegół, a) 
oznaczenie, postanowienie, muitae; 
b) odpowiedź wyroczni; 2) wyrze¬ 
czenie mowy, dictioni operam dar 
re; stąd mowa krasomówska, sn- 
bitae dictiones: takie sposób mó¬ 
wienia =5 genua dicendi. 

Diottto. 1- mawiać, często mówić, 
aliqnid albo z 4 prz. i tr. bezok.; 
ó) udawać, dawać za powód, dicti- 
tabant se egere; c) miewać spra¬ 
wy, być obrońcą sądowym. 

Dioto, 1. dyktować, mówić dla pi¬ 
szącego. 

Dictum, i* ** słowo, wyraz, wy¬ 
rażenie; b) myśl dowcipna, dic¬ 
tum dicere; c) rozkaz, dieto au- 
dientem esse albo parere; d) przy¬ 
rzeczenie, non dieto sed secunda 
fortuna adversariorum capti; e) 
wymowa, ^slowienie, u poet. 
dicti studio^- . 

Diotynn»,ae,i- przezwisko Artemi¬ 
dy, jako bogini polowania; stąd 
Dictyunaoum, albo -eum, i n. 
miejsce świątyni Artemidy przy 

Dldo^us, i 6nU, i. córka Belnsa 
króla Tyryjskiego, żona Sychen- 
sza, założycielka Kartaginy. ^ 

DIdo, dldidl, dlditum, 3. rozdzie¬ 

lać, rozdawać, munia; b) roztrwo¬ 
nić, dide ac dissipa; c) w form. 
bier. di di, rozszerzać się, diditur 
subito rumor per agmina Trojana. 

Diduoo, dtud, ductum, 3. rozpro¬ 
wadzać, rozciągać, rozwodzić, ro¬ 
zerwać, diductis lecticulae palliis; 
rietnm risu; nodum mann; 6uas 
copias propter eriguitatem non 
facile diduci; diducendi erant mi¬ 
li tes; diductis copiis, navibos; — 
przenoś, rulgus in dirersa con- 
silia; animus rarietate rerum di- 
ductus (rozerwany): animus didu- 
citur in curas omnes; 2) dzielić, 
assem in partes centum; b) gwałto¬ 
wnie oddzielać; odłączać, aliquem 
ab aliąuo. 

Didymaeon, albo -Son, i, *■ 
tynia i wyrocznia Apollina w miej¬ 
scu Didyma zwanćm przy Milecie. 

DIecula, ae, ż. dzionek krótki 
przeciąg czasu. . 

Die», ei, w licz. poj. m. i z-; 
w mn. w. dzień, diem de die al¬ 
bo cx die, dzień po dniu, co- 
dzień; in dies, codziennie; iudiem, 
na jeden dzień; postndie ejus diei, 
nazajutrz; via dierum fere decem 
erat, była podróż prawie dziesię¬ 
ciodniowa; cibaria cocta dierum 
decem, na dni dziesięć; die jam 
praecipiti, ku schyłkowi dnia; ku 
wieczorowi; multo die, późno 
w dzień, gdy rai znaczna część 
dnia upłynęła. O przedmiotach bę¬ 
dących w związku z dniem, a mia¬ 
nowicie: a) o tóm, co się w dniu 
dzieje, objawia, o stanie powietrza: 
d. obscurus, procellosus ; b) o świe¬ 
tle dziennćm, a stąd o życiu: Ti- 
dere diem; 2) dzień oznaczony, 
termin sądowy lub do wypłaty, 
diem dicere, naznaczyć termin; 
quod fundum emisset in diem; 
dzień śmierci, obire diem supre¬ 
mum; albo upadku, diem profert 
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Uio; 8) czas, w którego przeciągu 
co powstaje, albo sic niszczy, 
quod est dies allatura; dies levat 
luctum; longior dies, długi prze¬ 
ciąg czasu. 

Dieapftor, tris, m. = Jupiter. 
DiiEbno, 1. rozgłaszać, rozsiewać, 
rozsławiać. 

DUffcrentla, ae, i. różnica, honesti; 
tn principiis; 2) gatunek, notioad 
płures differentias pertinens. Cic. 
Top. 7. 

Diftero, diBtuli, diii tum, dif- 
ferre, 1) przech, a) roznosić, roz¬ 
szerzać, ignem; rozsadzać, ulmos 
in Tersum; — przenoś, rozgłaszać, 
roznosić, aliąuid rumoribus; cele- 
ri rumore diiato; ó) rozpędzić, roz¬ 
rzucić, membra insepułta; classem; 
nubila; c) odwlekać, odroczyć, in 
crastinum differo res severas; pug- 
nam (proelium) differendo, zwle¬ 
kając; aliąnem in aliud tempus, 
zbyć kogo obietnicą, kazać mu 
czekać; disputationem in adrentum; 
in posterom diem; 2) nieprzoch. 
różnić się erem od kogo albo od 
czego, inter se, ab aliąuo; cum 
aliąua re, lub alicui rei, comocdia 
differet sermoni. Hor. sat, I. 4. 48; 
aliąuid differt (jest jakaś różnica); 
stąd dlfferens, różniący się, od¬ 
mienny, niepodobny, ab aliąuo. 

Differtus, a, um, pełny, napołnio- 
ny, napchany, natłoczony, corpus 
diifertum odoribus conditur (na- 
balsamowane). 

Dlitioile, przyzl. trudno. 
DiftloiUa, ef trudny, przykry, u- 
ciażliwy, niebezpieczny, clectio, 
iter, tempus anni; id quod diffi- 
cilius putatur; quod difiicillimum 
fuit; często z supin. albo z przyim. 
ad i gerund.: difficile dictu; ad 
eloąuendum; z tr. bez. d. exoi 
pere; — przenoś, o osobach: przy¬ 
kry, nieprzystępny, . niełaskawy, 

Diffugio 

nieużyty, zrzędny, dziwak, arun- 
culus difficillima natura; in ali- 
quem, albo alicui, albo precibus 
alicujus. 

Diffloillter, przysl. trudno, ciężko. 
Difftoilius, przytł. stop. wyż. tru¬ 
dnić j. 

Difflonltaa, &tis, z. trudność, przy¬ 
kre położenie, przykrość, rea est 
in magna difficultate; brak, nie¬ 
dostatek, annonae; numaria; — 
przenoś, złe obchodzenie się, uspo¬ 
sobienie dziwaczne, dziwactwo, 
multorum difficultates pertulit 

Ditttoulter, przytl trudno, ciężko. 
Dlffidena, tis, niedowierzający, 
nieufny. 

Dinidenter, przysł. niedowierzając, 
bojaźliwie. 

IHAdentia, ae, • nieufność, nie¬ 
dowierzanie. 

Diflido, fi sus sum, 3. niedowie¬ 
rzać, powątpiewać, de aliąuo, de 
holłi erentu, alicui, albo alicui 
rei; z 4 prz. i tryb. bez. inve- 
nire se posse diffisi sunt 

Diffindo, fldi, fissum, 3. szczepać, 
łupać, saxum; stąd otwierać, por- 
tas muneribus; — przenoś, zaprze¬ 
czać, zbijać, nihil huic possum d.; 
2) diemd., odwlec, odłożyć spra¬ 
wę na dzień inny. 

DiffLngo, finxi, fictum, 3. prze¬ 
kształcać, odmieniać. 

DŁCttteor, 3. zapierać się, przeczyć. 
Diffluo, fluii, fluxum, 3. rozle¬ 

wać się, rozszerzać się, in plura 
partes; ąuasi extra ripas; — prze¬ 
noś. o mowie: rozszerzać się zby¬ 
tecznie w bndowie okresów; 2) d. 
sudore, oblewać się potem, mocno 
się pocić; otio et lmuria, odda¬ 
wać się próżnowaniu i zbytkom, 
zatapiać się; natura anim&ntium 
diffluit amittens corpus, ulega znisz¬ 
czeniu. 

Diffugio, fugi, fugitum, 3. ucie- 



Dftffnndo 248 Digmiat 

kac, rozpierzchnąć się, iść w roz¬ 
sypkę, ©x castris; armenta; — prze¬ 
noś. niknąć, diffugiunt stcllae; topić 
się, niyes. 

Diflftindo, fudi, faetim, 3- rozle¬ 
wać .zlewać, vina (przelewać w in¬ 
ne naczynia); aqua se diffundit 
albo diffunditur, rozlewa się, roz¬ 
szerza się; sanguis per renas in 
omne corpus; jussit diffundi fre- 
U; — przenoś, aj rozszerzać, roz¬ 
przestrzeniać, rami diffunduntur; 
rozpuszczać, comas; diflusis capil- 
lis; b) rozszerzać, rozlewać, dii 
vim suam longe lateąuc; affectus 
per totam orationem; sprawiać, o- 
mivionem; zmniejszać, dolorcm 
flendo; wypogadzać, yu!tum; stąd 
animos munere Bacchi; bier. Ju¬ 
piter diffusus nectaro; bonis aini- 
ci quasi diffundi; wyzionąć ducha, 
nndautiqne animam diffundit in 
arma cruore. 

DifftiH©, jprzyzł. rozwlekle, ob¬ 
szernie. 

Diff&ius, a, ma, rozlany, rozsze¬ 
rzony, rozprzestrzeniony, rozcią- 
gniony, platanus diffusa ramis; sil- 
yae in lmmensum spatium diffu- 
sac; — przenoś, jus ćmie quod 
nunc diffusum cst i t. d. obszer¬ 
ne, rozwlekle. 

Digamma, atie, #i. podwójna gam¬ 
ma (Fj u Eolczyków; żartobliwie: 
tuum d. videram (twoją księgę ra¬ 
chunkową; którćj napis był FE 
NYS). 

Digentia, ae, ś. strumyk w kraju 
Sabinów. 

Digero, gessi, gestum, 3. a) roz¬ 
nosić, rozsadzać, b) rozkładać, ca- 
pillos ; jus cnile in genera;c) po¬ 
rządkiem co opowiadać, aliquid; 
porządkiem wnosić, zapisywać, no- 
mina in codicem accepti et expen- 
si; d) objaśniać, tlómaczyć, ita 
digerit ominą Calchas; e) dzielić, 

rozdzielać, Nilus in septem cornua 
di gestu s. 

Digestio, dnia, ż. rozdzielenie, roz¬ 
kład, uporządkowanie. 

Digituluh, i, m. paluszek. 
Digitus, i, w. palec; dlgito coe- 

Lum attingere, być bardzo szczę¬ 
śliwym, stanąć u szczytu szczę¬ 
ścia; extremis digitis attingere, 
z lekka się czego dotknąć, brać 
rzeczy powierzchownie, nie zgłę¬ 
biać nie mićć gruntownej znajo¬ 
mości czego; digituintollere,pod¬ 
nieść palce, na znak podawania 
wyższej ceny przy sprzedaży pu¬ 
blicznej; także: digito liceri; nu- 
merare per digitos, liczyć na pal¬ 
cach; stąd: novi tuos digitos, znam 
twoją biegłość w rachowaniu; di¬ 
gito monstrari, być sławnym; ne 
digitum quidcm alicujus rei cau¬ 
sa porrigere, ani palca nawet do 
czego nie wyciągnąć; ne digitum 
a re discedere, w najmniejszym 
względzie od rzeczy nie odstąpić; 
in digitos arrcctus constitit, sta¬ 
nął na palcach; 2) miara, cal; 3) 
Digiti Idaei, kapłani Cybeii — 
Córy bant es. 

Digladior. 1. walczyć; fl) orężem, 
inter se; ó) słowami: spór wieść, 
sprzeczać się, cum aliquo$ inter 
se do aliqua re. 

Dign&tio, dnia, i. ocenianle.wzgląd, 
uwaga, in principum dignationem 
perrenit; poważanie, cześć. 

Digne, przyzl. godnie. 
JDlgnitast fttis, ż. godność, zasłu¬ 
ga, zdatność, honos dignitateim- 
petratus; laudare aliquem pro di- 
gnitate; d. consularis, imper&to- 
ria; jako skutek: «) poważanie, 
znaczenie, dignitas est alicujus ho- 
nesta auctoritas et cultu et hono- 
re etrerecundia digna; stąd urząd, 
dostojeństwo, sperata: d. adeptus 
est; pod względem zewnętrznym, 
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świetność, okazałość, coluranae Dijudio&tio, 6nis, i. rozeznanie, 
non habent plus utilitatis qnam rozsądzenie. 
dignitatis; honesta; splendor ac 
d. vitae; corporis; nt ipsam ur- 
bem dignitate acąuipararet; b) go¬ 
dność, szlachetność, przyzwoitość, 
snam pristinam dignitatcm obti- 
nere; res non habet dignitatem, 
nie zgadza się z przyzwoitością. 

Digno, 1. uczcić, uzacnić. 
Dignor, 1 za godnego poczytać, 
aliąuem honore; 2) osądzić za 
rzecz przyzwoitą, nemo Romano- 
rum pacis mentionem facere di- 
gnatus est; aliąuem filium, raczyć 
przyjąć za syna. 

Dignosoo, gnóvi, gnótum, 3. roz¬ 
różniać, rozpoznawać, aiiąuid ab 
aliąua re, albo aliąua re. 

Dignua, a, um, godzien, o oso¬ 
bach i rzeczach, d. memoria; rzad¬ 
ko d. memoriae; d. dictu; z qui 
i tryb. łącz.; z tryb. bezok. d. pe- 
rire, legi; dignus samo. godny, 
zasługujący na pochwalę albo na¬ 
ganę; 2) stosowny, odpowiedni, 
przyzwoity, facere, quid homine 
docto et amico dignum fuerit; gw- 
nus scriptnrae leve et non satis 
dignum summorum rirorum per- 
sonis iudicent, uważają za nieod- 
powiadąjące godności znakomitych 
mężów; także z przyp. 2 dignis- 
simum suae rirtutis; saino dignus, 
d. est, jest rzeczą przyzwoitą. 

Digredlor, gTessus, 3. odchodzić, 
oddalać się, rozchodzić się, ab a- 
lhquo; ex lub ab aliąuo loco; vifi; 
digredientem se animadrertisse 
(przy oddaleniu się); — przenoś, 
odstąpić, zboczyć, de causa; ab 
eo, quod proposueris. 

Digreaslo, 6nis, i. rozstanie eię, od¬ 
dalenie się: — przenoś, zboczenie, 
odstąpienie, a proposito. 

Digreiwua, us, f». oddalenie się, 
odjazd. 

Dijudloo, 1. rozsądzić, Bądem roz 
strzygnąć, inter duas sententias; 
controrersiam; 2) rozróżnić, vera 
a falsis; rera et falsa. 

Dilabor, lapsus, 3. upadać, rozwa¬ 
lać się, aedes; rozpłynąć się,roz¬ 
topić się, rozpuścić się, glacies; 
— przenoś, upadać, przyjść do 
upadku, niszczeć, respublica, res 
commonis, res familiaris, diritiac, 
■vis corporis; Concordia parvae res 
crescunt, discordia maximae dila- 
buntur; rozbiegać się, rozchodzić 
się, zemknąć, wymknąć się, wy¬ 
śliznąć się, futurum ut Thasii di- 
laberentur; ab signis; ex praesi- 
dio, in oppida, domum, ad prae- 
dam; ad epulas;— przenoś, ucho¬ 
dzić, wymknąć się, wypaść, ustą¬ 
pić, peccata impune; memoria 
(z pamięci); dilapsis curis. 

Dilaoero, 1. rozdzierać, rozszar¬ 
pać; mersisąue in corpore rostris 
dilacerant; — przenoś, rempubli- 
cam. 

Dilanio, 2. rozszarpać, roztargać, 
właśc. i przenoś. 

Dilarglor, 4. rozdać, rozszafować, 
rozdarować. 

Dilńtio, dnia, i. zwłoka, odkłada¬ 
nie, zwlekanie. 

Dil&to, 1. rozszerzać, rozciągać, 
właśc. i przenoś, manum, castra, 
imperium, gloriam, legem in ali¬ 
ąuem; argumentum; literas (prze¬ 
ciągać w wymaw aniu). 

Diiator, órie, m. odwlekający. 
Dilaudo, 1. bardzo chwalić, wy¬ 
chwalać. 

Dilectus, a, um, drogi, miły. 
Diligene, tis, wybierający co pil¬ 
nie, stąd: troskliwy, pilny, bacz¬ 
ny, staranny, imperii, w obowiąz¬ 
kach dowódzcy pilny; officii, 
w wykonaniu obowiązków; rei 
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famillaris, staranny, gospodarny; 
Yeritatis, miłośnik prawdy; 2) o 
przedmiotach starannie wypraco¬ 
wanych: scriptnTa, literae. 

Diligenter, przysł. pilnie, staran¬ 
nie, dokładnie, oględnie. 

DUigentia, ae, pilność; baczność, 
staranność, oględność, oszczędność, 
gospodarność, res familiaris con- 
serratur diiigentia; non est ista 
diligentia, sed araritia. 

Diligo, lezi, lectum, 3- wybierać, 
robić wybór, stąd: poważać, sza¬ 
cować, kochać, ciYitates affectae 
bencficiis eum diligebant. 

Dilorloo, 1. rozdzierać na kim u- 
biór, tunicam. . 

DtUioeo, luxi, 2. jaśnieć, zajaśnieć; 
— przenoś, hyć widgcznem, coe- 
pit dilucere id, qnod erat. 

DUuoetcit. luxit, 3. zaczyna ja¬ 
śnieć, świta. 

Dtluoide, przytl- jasno, wyraźnie. 
DiluoiduB, a, um, jasny, zrozn- 

mialy. 
Dtiuouium, i, a świt, brzask. 
Diludium, ii, n. czas odpoczynku 

dozwalany szermierzom;—przenoś, 
zwłoka, diludia posco. 

Ittluo, lul, ldtum, 3. rozmaczać, 
rozpuszczać, roztwarzać, rozczy- 
niać, rozrabiać, mcdicamentum in 
poculo; renenum (przysposabiać); 
— przenoś, osłabiać, zmniejszać, 
moiestiAs; oczyszczać się z zarzu¬ 
tu, zbijać, crimen. 

Dilfttus, a, um, roztworzony, n- 
num, pomieszane z wodą. 

DiluTles, eit & powódź, wezbra¬ 
nie wód. 

Diluvium» ii, powódź,^ potop; 
_ przenoś, zniszczenie, nieszczę¬ 
ście dilurio ex iilo diversa per 
aeouora vecti. [walczący. 

Dimaohae, anim, m. pieszo i konno 
DlrnAno, 1. wszędzie się rozlewać, 
rozchodzić się, rozgłaszać sie. 

Dimenaio, 6nis, ». wymiar, roz¬ 
miar. 

Dimótior, mensus, 4. rozmierzać, 
wymierzać. 

Dimćto, i depon. dlmotor, 1. od¬ 
graniczać, odznaczać, wytykać, lo¬ 
cum castris. 

Dimio&tto, dnis, i. walka, bój, 
spór, d. universae rei i d. uniyer- 
sa; ó) narażenie się, niebezpie¬ 
czeństwo, vitae, capitis, famae, 
fortunae; se in dimicationem ob- 
jicero. . 

Dimioo, 1. walczyć, potykać się, 
bitwę staczać, spór wieść, proelio, 
acie, cum hoste; in terra; mari; 
circa Carras; contra lub adrersus 
aliąnem; deimperio, pro iegibos; 
cum loco; b) z największą usilno- 
ścią o co się ubiegać, z następ, 
ut i tr. łącz. omni ratione erit di- 
micandum, ut- possimus; c) nara¬ 
żać-się na niebezpieczeństwo, de 
rita, de capite; de fortunis reipu- 
blicae; Timotheo de fama dimican- „ 
|>j (j;00SS6* 

Dimidl&tus, a, um, podzielony na 
dwoje. . 

Dimidius, a, um, połowiczny, rta 
pól podzielony; pars d. albo di- 
midium, połowa, dimidio plus, o 
połowę więcej; dimidio minoris 
constabit, o połowę mniej koszto¬ 
wać będzie. 

Dimrnuo, minui, mlndtum, o. 
rozdrabiać, uszczuplać. 

Dimisaio, ónis, t posłanie, wy¬ 
słanie; 2) odprawienie, oddalenie, 
remigum. 

Dimitto, misi. missum, 3. rozsy¬ 
łać, circum amicos, nuntioe in 
omnes partes; literas passim in a- 
lias urbes; — przenoś, acicm (o- 
culorum) in omnes partes, rzucać 
wzrok na wszystkie strony, 2) od- Slaó, uwalniać, aliąnem a se; 

Ląuem incolumem, legatos; cap- 
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tiros, mllites In oppldum ad re- 
gem, legntos domus; rozpuścić, 
milites, eiercitum; rozpuścić, roz¬ 
wiązać zgromadzenie, senatum, 
concilium; oddalić, a1iqucm a se, 
morem; zostawić, aUquem inhu- 
matnm; upuścić, wypuścić, signa 
ex mętu, librom e manibus; opu¬ 
ścić, zrzecsię czego, ripas, oppi- 
da, prorinciam, praedam;—prze¬ 
noś. opuszczać, zaniechać, occ&sio- 
nem, tempus rei gerendae, oppu- 
gnatioaem, imperium; zrzec się, 
rictoriam, jus snum; zostawić, Yi- 
t*m alieiio arbitrio; injunam im- 
punitam; spuścić, zwolnić, zmniej¬ 
szyć, zaniechać, iracmidiam suam 
reipubłicae; 3) spuścić z gćry, 
imbres coelo; se irs ralles. 

Bimóveo, móvi# mótum, 2. wzru¬ 
szać, rozdzielać, tepidum cine- 
remfoco; ora talibus sonis (otwo- 
Tzyć): aquam corpore; terram 
aratro; także: obstantes propin- 
quos; 2) oddalać, usuwać, roz¬ 
pędzać, rozpraszać, umbram, aera 
tenebrosum; odciągać, odwracać, 
odwodzić kogo od kogo albo od 
czego, equites Romanos a plebe; 
de mente, de suo cursu; fide so- 
cios; 3) pobudzić, skłonić, rnrn- 
quam (cum) dimoveas, ut-. 

Bindymua, i, m. i Dindyma, omm, 
n. góra we Frygii, poświęcona 
Cybeli, która stąd nazywa się 
Bindymóne, es, f. 

Dinumer&tio, ćnle, i. wyliczenie, 
wy łuszczenie, obszerne opowia¬ 
danie. 

Binumóro, 1. wyliczyć, płacić, 
pecuniam alicui; liczyć, policzyć, 
porachować, tempora, stellas, noctes. 

Biooharea, is,f»- wyzwoleniec Ce¬ 
zara; stąd Biooharinua, a, um, 
do Byocharesa należący. 

Bioeoćsis, is, i. wielkorządztwo. 
ioecesea appellabantur admini- 

strationes proYinciarum, qw« i* 
unum coactae per praefectos praa- 
torło et eorum yicarios regebautur. 

BioecStea, ao, i. zawiadowca skar¬ 
bu publicznego. 

Biogenaa, is, m. imię kilku filo¬ 
zofów: Joński z Apollonii; Cyni¬ 
cki z Synopy; Stoik, nauczyciel 
Kameadesa i Celiusza (Oaelius); 
2) przyjaciel M. Celiusza Rufusa; 
3) syn Archelausa, wodza Mi- 
trydata. 

Biomidoa, is, m. syn Tydeusza, 
króla Kalidonii, zięć i następca 
Adrasta w Argos, należał do wy¬ 
prawy na wojnę Trojańską, po 
Achillesie najmężniejszy z Gre¬ 
ków. Po zburzeniu Troi zalozyl 
miasto Arpi w ApuUi (magna Dio- 
medis urbs, campus); stąd Bio- 
medens, albo -ius, a, um, Dyo- 
medejski, Byomedesa tyczący się. 

Dióne, es, i -a, ae, i. córka Ty¬ 
tana, matka Wenery; 2) sama Wc- 
nera; stąd Dionaeus, a, um, od 
Wenery pochodzący; jćj poświę- 
cony. . 

BiontaiuB* l) imi« dwócb 
władzców Syrakuzy; 2) D. Hera- 
cleotes, uczeń Zenona; 3) I). Ha- 
gues, mówca azyatycki współcze¬ 
sny Cyceronowi; 4) wyzwoleniec 
Cycerona, takie niewolnik jego; 
4) biegły muzyk i śpiewak w Te- 
bach, nauczyciel Epaminondasa. 

Blonyuua, albo -os, i, *». Bachus; 
stąd Dionysius, a, um, tyczący 
się Bachusa; Dionysia, dom. sacra, 
święto Bachusa. (do wina. 

Bióta, ae, i. naczynie dwuuszne 
Biphiłus, i, m. grecki pisarz ko- 

medyi z Synopy; 2) budowniczy 
w Rzymie. 

Biplóma, afcis, ». pismo polecaią- 
ce dawane od najwyższćj władzy 
tym, którzy się udawali na pro- 
wincyą 9 
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Dlpylon. i, *- brama podwójna, 
tak się zwala jedna z bram Ateń¬ 
skich. 

Dirae, patTZ dirue. 
Dircó, es, i Dirca, ae, i. żona 
Likusa króla Teb; 2) źródło w Beo- 
cyi przy Tebach; stąd Dirceus, 
a, urn, dyrcejski, w ogóle: tcbań- 
ski, beotycki; cygnus D., Pindar. 

Direote, przysl. prosto, w prostym 
kienmkn, — przenoś, wprost, di- 
cero. 

Direoto, przytŁ prosto, w prostym 
kierunku, wprost, bez ogródki, 
wbrew; haec ad fidcm directo 
pertinent, d. tr&nsrersas trabes in- 
jecerunt. 

Direotns,.&, um, prosty, w pro¬ 
stym kierunku idący, lateres, tigna, 
Tia, łter, tuba aeris directi; — 
przenoś, homo, prosty, bez wy¬ 
biegów, surowy, otwarty; oratio, 
mowa wprost, kiedy się kogoś mó¬ 
wiącego wprowadza. 

Diremptua, us, m. rozerwanie, 
odłączenie. 

Dtreptio, ónia, L zrabowanie, spu¬ 
stoszenie, sociorum, bonorum; ur- 
bem relictam direptioni et incen- 
diis. 

Direptor, oris, m. łupieżca, pu¬ 
stoszycie!, rabuś. 

Diribitio, dnia, I. rozdzielanie, 
rozdawanie tabliczek do głoso¬ 
wania. 

Dirigo, rexi, rectum, 3. wpTost 
wyciągać, uszykować, aciem 
(w liuii bojowój ustawić); Jituo 
regiones urbis, laską wieszczbiar- 
ską określić, oznaczyć; fines, na- 
prostować, uregulować; molem 
recta fronte, w prostej linii usta¬ 
wić; ordines arborum, drzewa pod 
sznur sadzić; — przenoś, kiero¬ 
wać, iter ad cursum siderum (po¬ 
dług biegu gwiazd); oznaczyć, 
spatium measium ad modum lu- 

nae; 2) wprost dokąd zmierzać, 
kierunek nadać, kierować, guber¬ 
natorem jubet eo dirigere navem; 
cursum direxit, quo tendebat; cur¬ 
sum ad litora; cursum Gades; 
hastam, tela in corpus, hastam in 
os; spienia aren (wypuścić,- wy¬ 
strzelić); rulnera alicui (zadawać 
rany); także nieprzech.: planities 
hinc dirigens (rozciągająca się); 
— przenoś, zmierzać do czego, 
kierować, stosować, orationem in 
aliquem; cogitationes ad aliąuid, 
aliqnem ad hanc opinionem; na¬ 
prowadzić, nakierować, judicinm 
&tiquo; ad verita*em; Yitam ad 
certam rationis normam, utilitałe 
officium; sententiam suam ad ?o- 
lunt&tcm alterius 

Dirimo, ćmi, emptum, 3. rozdzie¬ 
lać, rozłączać, rozbierać, tabellas, 
tabliczki do glosowania, dla prze¬ 
konania się, wiele kandydat ma 
głosów za i przeciie\ urbs flumine 
dirempta; acies, castra; urbem a 
continenti;—przenoś. przerwać, roz¬ 
rywać, rem tempus (zrobić, żeby u- 
kończenie jakićj czynności na inny 
czas było odłożone); rozstrzygnąć, 
skończyć, controrersiam, litem, 
colloquinm; zniweczyć, auspicia; 
hostibus societatcm mutui auiilii. 

Diriplo. ripui, reptnm; 3. aj roz¬ 
rywać, rozszarpać, dapes; aliquom 
equis; h) pustoszyć, rabować, 
szczególnićj w znaczeniu wojen- 
nóm, domum, patriam, socios; 
impedimenta; c) odrywać co od 
kogo, alicui ornamenta; insigne 
ex capite. 

Dirit&s, fitis. z. fataluość, godło 
nieszczęściem grożące, diei; obrzy¬ 
dliwość, srogość. 

Dirumpo, rftpi, ruptum, 3. roz¬ 
rywać, druzgotać, roztłuc, par¬ 
tem nubis; caput; homo diruptus; 
rupturę mający, — przenoś, a) se 
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d. albo dirnmpi; być rozerwanym 
na wszystkie strony z powodu 
wielu zatrudnień; dirumpi ira, pę¬ 
kać ze złości; prope se dirupit do¬ 
lom, o mało co nie umarł z żalu; 
bj zrywać, targać związki, sode- 
tatem, imicitiam. 

Diruo, rui, rutum, 3. burzyć, roz¬ 
walić, niszczyć, urbom, muros, 
regna, tecta, agmina, Bacchanalia 
(rozwalić budowę, gdzie się odpra¬ 
wiały ofiary na cześć Bachusa);— 
przenoś, dirui aere, zbankruto¬ 
wać. 

Diraa, a, um, straszny, okrutny, 
srogi, Hannibal;gens, hydra, fo¬ 
cie* , renena, fomes, mens; necsow. 
dirae, arum, i. i dira, orum, w- 
znaki złowrogie, nieszczęściem gro- 
iąoe. 

Dia, dltls, m. i i. dite, *- ditior, 
ditissimus, bogaty, ditem Asiam; 
delubra ditia donis; takie z prz. 
2. ditissimus agri. 

Dii, Ditia, Pluton; domina Di¬ 
tia, Prozerpina;piekło, kraina pod¬ 
ziemna, patet atri janua Ditis; 
bożek nocy u Celtów. 

Dlaoedo, cessi, cessum, 3. 1) o i- 
atotaćh żyjących; aj rozchodzie 
się, rozdzielać się, inter se longe; 
in duas partes; quum divcrsi di- 
scessisseut; b) oddalać się, odcho¬ 
dzić, de foro; eGallia; a foribus; 
nunquam tristem ab imperatere; 
Capua; finibus; neque prius inde 
discewit; ex fuga In cmtaies; ex 
ceatTis domum; in sil ras; domos 
suas. Stąd w szczególności: 1) o 
wojsku: wyruszyć, udać eię, od¬ 
dalić się, ab Artemisio; a Brun- 
dusio; coc hibernis; Tarracone; in 
comua; adversarii si discessissent; 
ad corpora curanda; z pola wal¬ 
ki odejść zwyciężcąt albo pokona¬ 
nym, porażonym, inferiorem copiis, 
superiorem omnibus proeliis d.; 

sine detremento d.; opuścić, a d- 
gnis, a duce; 2) w znaczeniu it- 
dowem: odejść, oddalić dę, su- 
periorem discedere; a judido ca- 
pitis maxima discessit gloria; ab 
eodom in judiciis defensus ali- 
quoties liberatus discesserat; con- 
sulum judicio probatus discessit; 
— przenoś, opuścić kogo lub co, 
odstąpić, ab amicis: a consuetu- 
dine, ab ofhcio, a fide justitiaquc; 
a se; a albo ex vita, tanąnam ex 
hospitio, umrzćć; a re, wmówie¬ 
niu odstąpić od przedmiotu; a glo¬ 
ria sperata; wyjąć, wyłączyć, te 
existiinare velim, cum a robisdi- 
scesserim, neminem eese, cujus- 
(was wyjąwszy); ut, cum ab illo 
discesserint, me habeant proxi- 
mum (oprócz niego, albo jego wy¬ 
jąwszy); o senacie: być jaki^o 
zdania, in &liquam eententiam; 
przeciwnego zupełnie być zdania, 
in alia omnim; quo nunquam an¬ 
tę discessum est, do czego przed 
tóm nigdy się nie posunięto. U), 
o przedmiotach nieżyjących: a) 
rozchodzić się, rozstępować się, 
otwierać się, discedit terra, coe- 
lum; b) oddalać się, ustępować, 
opuszczać, ąuartana ab eo disce¬ 
dit; sol discedens: — przenoś, a) 
uchodzić, injurla alicujus impu- 
nita discedit; b) ginąć, wygasnąć, 
ustępować, nunąuam ex aoimo 
meo discedit illius diei memoria; 
hostibus spes potmndi oppidi di¬ 
scedit. 

Difloeptitio, dnia, ś. roztrząsanie, 
rozbieranie rzeczy, spór. 

Diseeptator, drU, m. badacz, sę¬ 
dzia. 

Disoeptttrix, loia, i. pośredniczka, 
spór rozstrzygająca. 

Disoepto, 1. walczyć, spór wieść, 
spierać się, de aliqua re; interes 
amis; 2) rozsądzać, rozstrzygać 

o* 
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spór, inter aliąuos; controyersias; 
ja uno proelio omnis fortuna rei- 
publicae disceptat (polega). 

jHeoemo, crevi, cretum, 3. dzie¬ 
lić, rozdzielać, discretus, rozdzie¬ 
lony; — przenoś, rozróżniać, alba 
et atra; łictos a victoribus; suos; 
atultum a sapienie; z nast zdań. 
zależ. 

jDisoarpo, cerpsi, cerptum, 3. roz¬ 
szarpać, aliąuem albo aliquid; o 
'wiatrach: discerpunt irrita yenti; 
aurae omnia d. (rozpraszają); — 
przenoś, w mowie: dzielić, res 
quasi in rnembra discerpitur. 

jDiaeessio, dnia, i. rozdzielenie się 
senatorów Bzymskich przy gloso¬ 
waniu, przejście na czyją stronę; 
aenatus consaltum per discessio- 
nem facere; In alicujus sententiam 
disoessionem facere. 

DUoesauc, us, rozstąpienie się, 
-cocli; coeium risum discedeTe, cu- 
jus hiatu yertices flamma^ appa- 
merunt (błyskawica); 2) oddale¬ 
nie się, odjazd, odejście, wyru¬ 
szenie z miejsca, pochód; mb ur- 
be; wygnanie, wydalenie się z kra¬ 
ju, de patria. 

JDiscIdium, ii, *. rozłączenie się, 
rozstanie się, corporis mtque ani- 
mae; te acerbissime discidium no- 
struin tulisse; rozwód, eon ju gis; 
— przenoś, poróżnienie, niezgoda, 
ne qua amlcorum discidia fiant. 

Dlsdnctus, a, um, rozpustny, roz¬ 
wiązły, wyuzdany, niedbały. 

Difloindo, soidi, scissnm, 3. roz¬ 
ciąć, rozerwać, rozedrzćć, tuni- 
cata. Testem; — przenoś, rozerwać, 
amicitias. 

Biacingo, cinxl, cinctum, 3. roz- 
pasać, odpasać. 

Discipllna, ae, L nauka, wycho¬ 
wanie, dare filium alicui in disci- 
plinam; b) sposób życia, myślenia, 
zasady, metoda, mea disciplina 

instmctu8; eadem nos utimur di¬ 
sciplina; c) znajomość, militaris 
(sztuki wojennej) takie: militiac, 
albo bellica; d) umiejętność, juris, 
quibu8 disciplinis et a quibus sit 
eruditus; d. liberał es; d. Drui- 
dum; e) urządzenie, karność, d. 
majorom, po puli Bo mani, rei pu¬ 
blicae albo ciritatis; d. militaris 
(karność wojskowa), disdplinam 
seyerissime regere; orercitum ad 
d. Bomanam redurit- 

Disoiplin&bilia, e, dający się wy¬ 
kładać. 

Disolpula, ae, i. uczennica. 
BUoipulus, i, w. uczeh. 
Diooiado, clusi, clusum, 3. roz¬ 
dzielać, przedzielać, monsquiAt« 
▼ernos ab Helyetiis discludit; Ne- 
rea ponto; tigna d. (w równej od 
siebie odległości rozkładać); poet¬ 
yki bus haud ullis yaluit disclude- 
re morsus roboris, wyrwać włócz¬ 
nię głęboko ntkwioną w twardem 
drzewie; — przenoś, perturbatio- 
nes semotas a mente et disclusas. 

Disoo, didlet, 3. uczyć się, do¬ 
wiadywać się, aliquid lub ttryb. 
bez. lub z 4 prz. i tr. bez. lub 
ze zdaniem względnćm: d. ab ali- 
quo; ex eo facillime disci arbitra- 
batur (ie się nauczyć, dowiedzićć 
można); yirtutem er me; d. quid 
sit yirere; crimine ab uno disce 
omnes (poznaj); discere fidibus (sc. 
canere) uczyć się grać; rzadko: 
didici esse infelix; w znaczeniu 
sądowćm: d. causam, obznajmiać 
się ze stanem sprawy; — przenoś, 
discit mentiri lana colores. 

Disoolór, ória, odmienny co do 
farby, pstry; 3) niepodobny pod 
względem kształtu, odmienny. 

Disoonyćnio, Ire, nie zgadzać się, 
nie stosować się, różnić się w czem, 
yitae disconyenit ordine toto. 

Disoordia, ae, i. niezgoda, niepo- 
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rozumienie, d. sedare, concitare; 
d. incertae mentis, wahanie się, 
walka namiętności*, 2) Diacordia, 
bogini niezgody. 

Disoordiósnt, a, urn, swarliwy, 
wzniecający niezgodę. 

DUeordo, 1. nie zgadzać się, być 
w niezgodzie, inter se, cum ali- 
quo; discordant oppidani;—prze¬ 
noś. być niepodobnym, być w sprze¬ 
czności parcns avaro; a sermone 
tenui sublime discordat. 

PUoorc, cordis, niezgodny, nie- 
zgadzający się, niepodobny, różny, 
homines moribus et iingnis; natu¬ 
ra maris; actus Tentis discordi- 
bus; fetus (pól wolu, pól czło¬ 
wieka). 

DUarepantia, ae, ż. niezgadzanie 
się, różność, rerum et rerborum, 
scripti et voluntatis. 

BiaorepAtio, anis, i. niezgadzanie 
się, inter consules. 

Biaorepo, crepAwl, albo crepui, 1. 
nie zgadzać się, być w niezgo¬ 
dzie , różnić się, facta cum dictia; 
inter se; ab humanitate; oratio 
Terbif discrepans; phiiosophi de 
rebus discrepantes; acta© d.; d si- 
bi (być z sobą w sprzeczności); 
nieosob. discrepat, nie ma zgody, 
inter scriptores; de aliqua re. 

ptiortmsn, inia, n. przedział, to 
co przedziela jedno od drugiego, 
przerwa, medium, tonue; agmi- 
nnm; minimum inter quos discri- 
men murus; d. dentium; d. vo- 
cum; spatium discrimina failit 
(odległość usuwa przed oczyma 
przedziały); — przenoś, aj róźnioa, 
odmiana, ricti et rictoris; te- 
nues parvi discriminis umbrae; 
band in magno ponere discrimine, 
nie robić wielkićj różnicy; także 
6) władza, zdolność rozróżniania, 
rozpoznawania, in Tulgo non est 
d c) rozatrzygnienie, d. faeere 

albo dare; d. belli, pugnae; stąd 
chwila stanowcza, walkarozstrzy 
gająca, niebezpieczeństwo, nie¬ 
bezpieczne położenie, in quo dis- 
crimine; illum hoc majore foro 
in discrimine; per tot discrimina 
rerum; addncere aliqnem in d. 
capitis; d) ważność, consilia magni 
discriminis; powód, zasada, quo 
discrimine ripas linquunt. 

Blacrimino, 1. rozdzielać, Etru- 
riam; rozróżniać, oznaczać, vigi- 
liarum soroniqne neć di‘e nec noc- 
tc discriminata tempo ra. 

Biaorucio, i. męczyć, dręczyć, 
trapić; discruciari, trapić się, drę¬ 
czyć się, animi. 

Biaoturibo, oubni. cubitum, 3. 
klnść się do stołu, mensie. antro; 
iść spać, coenati discubuemnt 
ibidem. 

Diacurro, cucurri albo curri, cur- 
sum, 3. rozbiegać się, rozjeżdżać 
się, rozsypać się, biegać tu i ow¬ 
dzie, Jn muri8, circa, vias, inta- 
bemacula. ad praedam i t. p- — 
przenoś, mens discurrit ntroque 
(zajmuje się dwoma przedmiotami); 
fama tota urbe discurrit (rozsze¬ 
rza się, rozchodzi się). 

Blsouraus, us, m. bieg, bieganie, 
rozbieganie się, jeżdżenie w różne 
strony. 

Biscus, i, m. krąg plaski kamień 
ny lub metalowy, z otworem po¬ 
środku, używany do ciskania dla 
zabawy i ćwiczenia, discum audi- 
re quam philosophum malunt. 

Biscutio.cussi, cussum, 3. roztrącać, 
rozbijać, roztluc $ murum, delubra 
fulmine; rozdzielić, rozproszyć, 
coetus, concilium, farillam; — 
przenoś, rozpędzić, zniszczyć, um- 
bras, somnum, doiorem, iebrem. 

Diserto, prtysU jasno, wyraźnie, 
wymownie. 

Biaertu*. a, urn, porządnie wy- 
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pracowany, wymownie ułożony, 
oratio, epistoła disertissima; 2) 
wymowny, wykładający rzecz po¬ 
rządnie, orator; diBertus leporum 
et facetiarum. 

Dlajeatos. a, um, rozmącony, roz¬ 
proszony, elephantes; manus. 

Dtajicio. jod, jectum, 3. rozrzu¬ 
cić, rozproszyć, a stąd zburzyć, 
moenia, mnnitioD.es, copias bar- 
barorom, nabiła; disjice corpora 
po oto; także: iUe concensioms 
glob aa nnius dissensione disjoctus 
eet; — przenoś, zniweczyć, znisz¬ 
czyć, udaremnić, consilia dacis; 
zerwać, pacom. 

Diajunote, i disjunctim, przysł. 
rozdzielnie, osobno. 

Piajunctio, 6nifl, i. rozłączenie, 
rozdzielenie; w logice: sąd roz¬ 
łączny; w wymowie: postać kra- 
somówska; — przenoś, różność, 
odmienność, sententiae. 

Dtąjunotus, a, urn, rozłączony, od¬ 
dalony, daleki; disjunctissima lo- 
oa; w logice: rozłączny; w mo¬ 
wie: oderwany, nie połączony, 
concUrsus verboruin disjuncli; — 
przenoś, różny, odmienny, doc- 
tores. 

ptąjungo* junxi, junclum, 3. roz¬ 
łączać, rozdzielać, Cappadociam 
ab Armenia; disjungimur oris Ita- 
lia; — przenoś, oddalać, różnić 
kogo z kim, Pompejum a mea fa- 
miliaritatc; ab amicitia alicujus; 
rozróżniać, iueaniam a furorę; ho- 
neeta a commodis. 

Diapklor, 1. rozproszyć się, roz¬ 
biegać się, dispalati in agris; mnl- 
titudinem dispalatam immisit. 

Dispar, parła, nierówny, niepodo¬ 
bny, różny, gladii, colores, undae, 
facies, mores i t.p. proelium, pie¬ 
choty z jazdą; habitu corporisd.; 
fratres sec aetate nec Tiribusdis- 

DiBpergo 

pares; d. alicui lub alicul rei; 
inter se; qmdquam dispar sul. 

DUparilia, e, nierow ny, odmienny. 
Diaparo, 1. rozdzielać, rozróżniać, 
rozesłać w różne strony, dispa- 
randos curare; rzeczow. dispara- 
tum, zdanie przeciwstawne, kie¬ 
dy jeden sąd zaprzecza wprost, co 
drugi twierdzi: sapere i non sa- 
pere. 

Diapollo, puli, pulsum, 3. rozpę¬ 
dzać, rozproszyć, equites, nebu- 
lam, umbras;—przenoś, caliginem 
ab aniino, tenebras c&lumniae. 

Dispendtazn. ii, a. koszt, nakład, 
wydatek, strata, sine dispendio; 
d. morae, strata czasu przez 
zwłokę. 

Pispena&tio, ónis, ż. odważenie, 
rozważenie, stąd: [a) rozdzielenie, 
inopiae (szczupłego zapasa zboża); 
b) zawiadywanie czćm, zarządza¬ 
nie, aeraril, pecuniae, annonae; 
i samo d.; urząd zawiadowcy, re- 
gia (przy królu). 

Dispens&tor, oris, m. zawiadowca, 
przełożony nad czóm, podskarbi. 

Dlspenso, 1. odważyć, rozważyć, 
stąd rozdzielać, rozdawać, oscula 
per natos; aquas; rozporządzać, 
urządzać, annum intercalańbus 
mensibns interponendis ita, ut-; 
Tictoriam, bclla; zawiadywać, za¬ 
rządzać, res domesticas, pecuniam; 
poet. mortalia fila, mićć w swojćj 
mocy (o Parkach). 

DUperditio, ónis, ż. zguba, znisz¬ 
czenie, zburzenie, urbis. 

Dlaperdo, perdidi, per&Itum, 3 
zniszczyć, zgubić, aliąuem; prze- 
mamować, strwonić, possessiones. 

Diapćreo, perii, perire, ginąć, 
niszczćć, disperii, zginąłem, już 
po mnie; dispeream, ni- (rodzaj 
zapewnienia) niech zginę, jeżeli 
nie-. 

Dispergo, spersi, spersum 3. roz- 
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siewać, rozsypywać, rozrzucać, 
membra per agros; — przenoś, 
rozsiewać, rozgłaszać, rozszerzać, 
rumorem; Titam inauras, umrzćć. 

Diaperao, przysf.cząstkowo, rozer¬ 
wanie, tu i owdzie. 

Dlaperaus, us, #*. rozproszenie, 
rozsypka, dispersu iUorum. 

Dispertio, 4. rozdzielać, secundam 
mensam serris; — przenoś, tem¬ 
pom yolnptatis et laboris; takie 
jako depon. administraiionem inter 
se dispertiri. 

Diaploio, spexi, spectum, 3. oczy 
otwierać, przejrzeć; — przenoś, 
doetrzedz, dociec, wynaleźć, acie 
mentis; rerum. 

Dicplioeo, plicui, plidtuin, 2. nie 
podobać się, mlicui; d- sibi, być 
w’ złym humorze, przykrzyć sobie, 
z aiebie samego nie oyć zadowo¬ 
lonym; pax diffplicuit; conditio- 
nes Carthaginiensibus displicue- 
rrrnt, nie były przyjęte; quum 
continuae calamitates Komanie di- 
aplicerent, zniechęciły, zasmuciły. 

Displodo, płosi, plosum, 3. roz¬ 
dąć, rozciągnąć. 

Diapollo, 1. obedrzeć, zrabować. 
Oispono, pesui, poidtum. 3. roz¬ 
kładać, rozstawiać, rozsadzać, 
w pewnych przerwach umiesz- 
aac, lapides crebris interrallis; 
w znaczeniu wojennóm: stationes 
portis; praesidia ad ripas; tormen- 
ta in muris; tormenta per muros; 
reliquas cohortes castris praesidio; 
ut sin guli ab peritissimo impera- 
tore dispoelU yiderentur, sagitta- 
rios ab utroque latere; 2) uporząd¬ 
kować, porządnie ułożyć, comas; 
libro* Homeri; d. rerba ita, ut 
piotores Tarietatem colorum; — 
przenoś, urządzić, zastosować, ad 
aliquid; fata sibi (nad swoim lo¬ 
sem panować). 

Bispoaite, prtysl. porządnie, w na¬ 
leżytym porządku. 

Diapoaitio, dnia, i. rozłożenie, u- 
porządkowanie, układ. 

Dispoaitua, a, um, ułożony, usta¬ 
wiony porządnie, disposita ad 
honorem studia (przydatne, słu¬ 
żące). 

Dlapungo, punzi, punctum, 3. 
rozdzielać, rozkładać, oznaczać, 
aliquid mlicui rei. 

DiaputAtio, órtia, i. rozprawa, roz¬ 
wodzenie się nad czćm, wykład, 
badanie. 

Biaputótor, 6rl», m. rozprawiacz, 
broniący jakiego twierdzenia. 

Dlcputo, X. rozprawiać o czćm, 
roawodzić się nad czćm, mówić, 
twierdzić, aliquid; de Aliqua re; 
in utramąue partem. 

Dlaguiro, qulalvi, ąuioitum, 3. 
badać, roztrząsać. 

Disauialtio, dnia, ż. badanie, śle¬ 
dzenie, roztrząsanie. 

Dlęsemino, 1. rozsiewać; — prze¬ 
noś. rozgłaszać, rozsiewać, rozno¬ 
sić, rozszerzać, sermonem, malum. 

piaaenaio, ónJLa v I. różność zdań, 
niezgoda, nieporozumienie, cirlUs, 
orta est Inter aUquos d.; sic iile 
consensionis globus hujus unius 
dissensione aisjectus est; sprze¬ 
czność, niezgodność, utilium cum 
honestis. [alicui rei. 

DisaentAneus, a, um, niezgodny, 
Diaaantio, sensi, sensum, 4. nie 
zgadzać się, różnić się od kogo, 
być odmiennego zdania, ab adi- 
quo; cum aliquo; inter se; być 
w. nieporozumieniu, w niezgodzie, 
cum aliquo, albo samo diss.; być 
w sprzeczności, sprzeciwiać się, 
odstępować, a ceterarum gentium 
morę; ipsum a se. 

BUsćplo, sepsi, sep tum, 4. prze¬ 
gradzać, przedzielać, odgraniczać, 
dissepserat certis limitibus. 
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Cisseranlscit, serenAvit, 3. Za¬ 
czyna się wypogadzać. 

Dissóro, seyi, sitom 9 3* rozsie¬ 
wać, rozsadzać; — przenoś, sedi- 
tioea d. (buntowniczo wieści roz¬ 
siewać). 

JMasero, serui, sertum, 3. właś. 
rozkładać, stąd rozprawiać, zasa¬ 
dnie rzecz rozwijać, roztrząsać, a- 
liąnid pluribus Terbis; de hoc 
tcsto subtiliter et copiose; de ja¬ 
re; de philosophia; pro legibus 
suis; contra omnlm; in eon tran as 
partes; in hanc modom; ars, sub- 
tilitas, ratio disserendi. 

Diaaert&tio • ónia, t roztrząsanie, 
rozprawa, wykład. 

Dina ideo, sedl, sessom, 2. oddziel¬ 
nie siedzićć, być oddzielonym, 
oddalonym, castris; — przenoś, 
nie zgadzać się, myślćó inaczśj, 
różnić się z kim, inter se; odio 
Capital i mb aliąoo, cum aliqno; 
alicui; być w sprzeczności, nie 
zgadzać się z czćm, a sententia; 
Toluntas cum scripto; toga dissi- 
det impar (źle leży). 

IMaailio, silui, sultum, 4. rozska- 
kiwać, rozpadać się, rozsypać się, 
wZaśc. i przenoś, lisa, śmiać się 
do rozpuku; d. gratia fratrom, 
zerwała się zgoda. 

DiuimiUfl, e, niepodobny, inter 
se; alicui; alienjus; diss. ąuidem 
Chares horom et factis et mori- 
bus, z nast. ac, mtque, et, quod 
non est dissimile atque ire. 

DlaaimiUter, przyst. niepodobnie. 
Disaimilitudo, inis, ż. niepodo¬ 
bieństwo , odmienność, mornm; 
cum artibus; in uno homine esse 
tantam d. (tak wielka sprzeczność). 

Diaaimulanter, przysi. nieznacznie, 
akrycio, nicszczerzei [ukrywanie. 

Dissimulantia, ae, i. nieazczerość, 
Dissimul&tio, onis, obłuda, nie- 
szczerość, ukrywanie, ironia. 

Diasimul&tor, oris, obłudnik, cu- 
juslibet roi d. 

Dissimulo, 1. ukrywać, tauro dis- 
simułante Tirom; nec se dissimu- 
lat (nio przybiera innśj postaci); 
Achilles veste Tirom longa dissi- 
mulatus erat (ukryZ się w ubiorze 
niewieścim, przebrany za kobietę); 
— przenoś, nie dać znać po so¬ 
bie, nie pokazywać, zamilczać, 
taić, aegńtudinem animi, odium, 
gaudia; dissimulare non potero mi- 
hi, quae acta sunt, displicere; quae 
cognoTerat, dissimulanda slbi exi- 
stimaTit. 

DiMdp&bilis* e, dający się roz¬ 
proszyć. 

DlMip&tlo, dnia, i. rozsypanie, 
podział, praedae; — przenoś, roz¬ 
łożenie wyobrażeń na pojedyncze 
części. 

Diaaipatus, a, um, rozproszony, 
rozsypany, nie dobrze połączony. 

Diselpo, 1. rozsypać, rozproszyć, 
rozszerzyć, ignis se dissipat; sol 
dissipat ardorem in omnes partes; 
— przenoś, rozsiewać, rozszerzać, 
roznosić, f&mam, rumorem; 2) si¬ 
lą coś zburzyć, zniszczyć, tecta; 
o majątku: przemarnować. roz¬ 
trwonić, stracić, patrimonium con- 
TiTiis; o wojsku: rozpędzić, roz¬ 
proszyć, eiercitus ex dissipata 
fega passim reliąuiae (resztki roz¬ 
pędzonego wojska, które się po 
ucieczce zebrały); collectis ex 
disśipato cursu militibus (gdy się 
rozproszeni zebrali). 

DisiociftbiUs, e, nie dający się 
połączyć, res; 2) rozdzielający, 
rozłączający, abscidit terras ocea- 
no dissociabili. 

Disaooio, 1. rozłączać, rozdzielać, 
zrywać, homines antom dissociata 
(nie żyjący w społeczeństwie); 
dissociata locis concordi pace liga- 
Tit; ni (montes) disaocientur opaca 
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talie; zrywać, amicitias; poróżnić, 
animos. 

Diasolubilis, e, dający się rozwią¬ 
zać, rozdzielić. 

Dissolfite, przysl. bez powiązania, 
bez używania wyrazów łączących, 
dicere, scribere; 2) gnuśnie, nie¬ 
dbale, judicare. 

DŁssolfitio, Ónis, i. rozłączenie, 
rozwiązanie, naturae (śmierć); ~- 
przenoś, zniesienie, legum. judi- 
ciomm, imperii; takie: zbicie do¬ 
wodów, zarzutów, criminum; 2) 
opuszczanie spójników w mowie; 
— przenoś, bezsilność, słabość, 
brak mocy, animi. 

Dlwoiatus, a, om, rozwiązany, 
nie spojony, nayigium; nie powią¬ 
zany, nie połączony, senno vul- 
gi; - przenoś, bezsilny, gnuśny, 
leniwy, opieszały, niedbały, in re 
f&miliari; 2) wyuzdany, rozpustny, 
swawolny, dissolutissimus homi¬ 
liom; filius; consilia; in omnem 
lasciriam d. (oddany rozpościo); 
także z 2. przyp. d. morom. 

Diflsohro, solvi, solutum, 3. roz¬ 
wiązać, Tozwolnić, scopas, nodum; 
apta; ot pons dissolyeretur (miał 
być rozebrany, zdjęty); — przenoś, 
znosić, zerwać, socictatęm, legem, 
amiciti&m, jodicia publica, mors 
cuncta mała dissolvit, kładzie ko¬ 
niec, kończy; zbijać, zarzuty, cri- 
minationes; 2) oddzielać, odrywać, 
uwalniać, dissolyi me, uwolniłem 
się, załatwiłem się; dissolye me 
(odpraw mię, załatwij, powiedz 
mi); zapłacić, aes alienum, pecu- 
niam i t. p. 

DissónuB, a, om, niezgodny co do 
dźwięku, niezgodnie brzmiący, cla- 
mor,—przenoś, odmienny, d. gen- 
tes sermone et moribus. 

Dlssora „ surtis, niejednostajny, nie- 
foremny, niepodobny, fetos; nie 
mający uczestnictwa, wspólnego 

odziała (w przeciwieństwie wzglę¬ 
dem consors), ab aliquo. 

Dissu&deo, suasi, suasum, 2. odra¬ 
dzać, legem. 

Diasu&sio, dnia, L odradzanie. 
Dissu&sor, Ória, m. odradzający. 
Dissu&rior, &ri, bardzo, Z rozkoszą 
całować. 

Dissultov &re, rozpaść się, rozcho¬ 
dzić się, crepitus. 

Dissuo, sui, suttun* 3. rozpróć; 
stąd otworzyć, sinum; zwolna zry¬ 
wać, amicitias. 

Dist&ntia, ae, i. oddalenie;—prze¬ 
noś, różnica, morumstodiorumąoe. 

Distendo, tendi, tentom i tensum, 3. 
Tozciągać, rozpościerać; w znacze¬ 
niu wojennćm: rozrywać, w wielo 
miejscach razem zatrudniać, copias 
hostiom; — przenoś, d. velot in 
duo pariter bella coras hominom 
(rozdzielać, rozrywać); distendit 
ea res animos Samnitum (zatrzy¬ 
mała w stanie wahania się, nie¬ 
pewności, co zrobić mają); 2) na- 
tkać, napełniać, nectare cellas; 
obera cytiso; dietentae lacte ca- 
peilae; ober distentins. 

Distentus, a, um, 1) porów, di¬ 
stendo *„2) od distineo, wielostron¬ 
nie zajęty. 

Disterraino, 1. oddzielać, odłączać, 
aliąuid ab aliqua re. 

Distinote f przysl. jasno, wyraźnie, 
wybitnie, dicere, scribere. 

DIstinctio, ónis, i. rozróżnienie 
oznaczenie; różnica; rozdzielenie 
znakami pisarskiemi; 2) ozdobie¬ 
nie, upięknienie. 

Distinctua, a, om, oddzielony, o- 
zdobny, patrz distinguo. 

Distineo, tinui, ten tum, 2. rozry¬ 
wać, ciągnąć w rozmaite strony; 
w znaczeniu wojennem: w ró¬ 
żnych miejscach zatrudniać, roz¬ 
dzielać, nie dozwolić połączyć się, 
hostem; także: distineri mazimis 
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occupałionibus, być wielostronnie 
zatrudnionym, ciągnionym na róż¬ 
ne strony; — przenoś, rozdzielać, 
duae sententiac senatnm distinebant 
(rozdzielały, w rozdwojeniu trzy¬ 
mały); distineor ac divelior dolo- 
re (przepadam z boleści); wstrzy¬ 
mywać, kłaść tamę, przeszkadzać, 
pacem, Tictoriam. 

DUtinffuo, stinxj, stinetnm, 3. od¬ 
dzielić, odróżnić, w znacz, wlaśc. 
i przenoś, z przyim. a i z przyp. 
6 albo samym przyp. 6. vera a fal- 
sis, artificem ab inscio; rozmaicie 
zdobić, stroić, odznaczyć, pocu- 
lnin gemmis; coelum astris; oia- 
tionem; historiam vanetate loco- 
rum (przeplatać dzieje przyjemną 
rozmaitością). 

Dla to, ire. być odległym, oddalo¬ 
nym, odłączonym, aj pod wzglę¬ 
dem miejsca: castra a castris; in- 
ter se; tignorum janctura; summa 
labra distabant; b) pod względem 
czasu: Codrus ab Inacho; — prze¬ 
noś. różnić się, vita bominum a vi- 
ta bestiamm. 

Distorguoo, torsi, torturo, 2. wy¬ 
krzywiać, wywracać, przekręcać, 
oculos, pedes. 

Dtatortio, Ónis, i. wykręcanie. 
DiatorfcUB, a, um, ułomny, krzy¬ 

wy, brzydki; — przenoś, prze¬ 
wrotny. 

Diatractio, 6nisv i. rozciąganie, 
rozrywanie; roztargnienie, rozbrat, 
niezgoda. 

Diatraotua, a, um, rozerwany, 
wielostronnie zatrudniony. 

Diatraho, traxi, tractum, 3. rozry¬ 
wać, rozciągać, rozszarpać, in di- 
▼ersa distrahi; non prius distracti 
ront, quam (nie można ich było 
pierwćj rozerwać, aż-); acies di- 
strahitur (rozrywa się na drobne 
oddziały); fuga distrahi t eos (u- 
cieczka ich rozprasza); stąd roz¬ 

dzierać, małeriam; rozrzucać, Ttl- 
lum; roztargaó, comam; wy dra¬ 
pać, lumina, podrapać, pokaleczyć, 
genas, rozprzedawać pojedynczo, 
instrumenu regii cultus facta sec- 
tione distraxit; przeciągać, prze¬ 
wlekać, przedłużać w wymawia¬ 
niu, voces; — przenoś, rozrywać, 
ciągnąć w różne strony, distrahi 
in contrarias partes; dzielić się na 
przeciwne stronnictwa, in contra¬ 
rias sententias; oratoris industriam 
in piura studia distrahere; rem- 
publicam (rozdwajać); in delibe- 
rando animus in plures partes dis- 
trahitur; samo distrahi, wahać się, 
nie być pewnym, nie być z sobą 
w zgodzie; zerwać, znieść, omnem 
societatem cmtatis; concilium; 
rozstrzygnąć, załatwić, rozwiązać, 
skończyć, controrersiam, rem; tak¬ 
ie: distrąhi cum aliqno, poróżnić 
się z kim, być w nieporozumieniu; 
2) odrywać, oddalać, odciągać 
usuwać, aliąuem a compleru suo- 
rum lub ab mliquo; — przenoś 
aliąuid a nrtute, animum a sol- 
licitudine. 

JDistnbuo, tribui, fcribttfrum, 3. 
Tozdziclić, wydzielić, copias intres 
partes; sangńinem in corpus, czę¬ 
sto z przyim. in i 4 przyp. albo 
z przyp, 3 rozdzielać między- al¬ 
bo na- albo komu przeznaczać, 
milites in legiones; eąuos pediti- 
bus; praedam militibus; frumen- 
turn cmtatibus; jura in civitates 
(różne prawa przeznaczać); leges 
Atheniensium in omnes terras d., 
rozszerzone; w mowie: logiczny 
podział robić, porządkować. 

Difltribńte, jirzysl. w porządku 
logicznym. 

Distribatio, onis, i. rozdzielanie, 
podział logiczny. 

Distribatua, a, um, rozdany,roz¬ 
dzielony, patrz distribuo. 
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Districtus, a, um, zatrudniony, 
zajętYi bellis; ancipiti contentione; 
cura rerum; districtior anegotiis. 

Diatrbigb, strinii, strictum, 3. cią¬ 
gnąć w rozmaite strony; stąd 
w znaczeniu wojennćm: w wielu 
punktach zatrudniać, copias Tegias, 
hostes; porów, districtus;— prze¬ 
noś. districtus enim mihi Tideris 
esse (wahaiący się, chwiejący się); 
d. curas, powiększać troski, przy¬ 
czyniać trosk. [zburzenie. 

Dlaturb&tio, óais, i. rozwalenie, 
Disturbo, 1. rozegnać, rozpędzić, 

concionem; zburzyć, tecta, opora; 
niszczyć, ignis cuncta disturhat;— 
przenoś, zamieszać, poróżnić, socie- 
tatem; zniszczyć, zniweczyć, legem. 

ruto, patrz dis. 
Dlthyrambus, i, m. przezwisko 
Bachusa; 2) pieśń na cześć jego; 
3) wszelka pieśń odznaczająca się 
uniesieniem i niezwyczajnym za¬ 
pałem; stąd dithyrambicus, a, um, 
dytyrambiczny, należący do dy¬ 
tyrambu. 

Ditio, ónis, i. panowanie, moc, 
władza, posiadanie, esse in ditio- 
ne, redigere in ditlonem. 

Ditior, ditissimus, patrz dis. 
Dito, 1. zbogacać, aliquem, urbem 
triumphis, seraonem patrium. 

Diu, przyst. w dzień, w połącze¬ 
niu; noctudiuąuc; 2) długo, przez 
długi czas, diu multumque, satis 
diu, w stop. wyż. diutius dłuźćj, 
z nast. quam, albo bez quam; 
w stop. najw. diutissime, najdłu¬ 
żej , bardzo długo; 3) od dawna, od 
dawnego czasu, quae diu cupimus. 

Diurnua, a, um, dzienny; 2) trwa¬ 
jący przez dzień jeden, codzien¬ 
ny, na dzień jeden przeznaczony, 
cibus; poet. vos ezemplaria Grae- 
ca noctoma, rersate manu, ver- 
sato diumA (zajmujcie się wdzieu 
i w nocy). 

lMus, a, um, boski; — przenoś, 
znakomity, szlachetny, wielki, pię¬ 
kny, Camilla; sententia. 

JHutinus, a, um, długo trwający, 
długi pod względem czasu, mili- 
tia, servitus. 

Diutius f diutissime, patrz diu. 
Diutume, przytl. długorzdiu. 
Diutumitaa, Łtis. i. długość cza¬ 
su, długi przeciąg czasu, belli, 
pacis; d. ac felicitas militiae, dłu¬ 
ga i szczęśliwa służba wojskowa. 

Diutumua, a, um, długotrwały, 
długi, labor, pax; 2) długo żyją¬ 
cy, hic qui diligitur, Tellem diu- 
turnior esset. 

Divagor, 1. błąkać się, tu i ow¬ 
dzie błądzić. [gnąc. 

Ditrarico, 1. rozpościerać, rozcią- 
Dńrello, Telli, albo Tulsi, rulsum, 
3. rozrywać, rozdzierać, rozszar¬ 
pać, corpus, artus;—przenoś, prze¬ 
rywać, somnum; ^distineor ac di- 
Tellor dolore, straszny ból cier¬ 
pię, do niezniesienia; zniszczyć, 
commoda civium; rozerwać, afflni- 
tatem, amicitiam; 2) odrywać, 
wyrywać, liberos a compieru pa- 
reutum, membre ab aliąuo; ramum 
suo trunco; — przenoś. diTelli 
a Toluptate, ab otio, być oderwa¬ 
nym od roskoszy, od spoczynku. 

Diwendo, vendidi, vendltum, 3. 
rozprzedawać, praedam, bona. 

Diwerbero, 1. rozbijać, rozdzielać, 
przecinać, frustra ferro dererberet 
umbras; sagitta volucres; d. auras. 

Direrbium, ii, n. rozmowa dwóch 
lub więGĆj aktorów na scenie. 

Direrse, przyst. po różnych miej¬ 
scach, tu i owdzie, trahere; roz¬ 
maicie, dicere. fźnica. 

Diweraitas, &tiat i. rozmaitość, ró- 
Direrau*, a, um, ą) mający roz¬ 
maity kierunek, w różne strony 
skierowany, ubi plures dirersac 
semitae erant; qmun d. discessU- 
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sent; diiersi obiera; i§e diTersas 
puppee; in dirersa abire, labi; fu¬ 
ga a. — przenoś, mota ac libidi- 
ne diTersas agebatur, in diYersum 
aactores trabant, utrum- aa-, nie 
zgadzają się; 6) oddzielny, każdy 
osobno, quum divecsos dissipaios- 
que fugere Tidissent; diyersi pu- 
gnabant; dirersi gerunt bellum; 
diyersos inter se aditus habere*, 
c) odległy, oddalony, procul a pa- 
tria, direrso orbe; ex loda tam 
longinąaifl tamque diTersis; 2) 
odwrócony, na bole idący* zbacza¬ 
jący, cur diyersas abis; iter a pro- 
posito diversum (nieodpowiednia), 
in diyersum. iter concitati eqai; 
arra dirersa Aetnae; c) przeci¬ 
wny, przeciwległy, cingnli dno 
mwdme inter se diversi; duo d. 
maria, rip&e, Litos; e direrso, in 
dirersum, przeciwnie; — przenoś, 
różny, niepodobny,, przeciwny, 
w sprzeczności bęc^cy, innego 
trzymający się zdania z przyim. 
a i przyp. 6 albo z 3 przyp.; in¬ 
ter se; studia et artes, duo vitia 
dirersa, ayaritia et.lmcuria; con- 
silia, natura; fortuna alicujus (los 
plestaly, zmienny); in diyersum 
mulare. 

DŁrertioulum, i, n. ustronie, wy- 
boczenie; — przenoś, odstąpienie 
od przedmiotu w mowie; wybieg, 
wykręt, peccatis diyerticula dare. 

Diverto, verti, yersum, 3. zbaczać, 
zjechać z drogi, w inną stronę po¬ 
dróż skierować, via; Massiliam. 

Dive», diTitis, bogaty, dives agris, 
d. positis in fenore uummis; pe- 
coris, także: gaza, terra dives amo- 
mo; c&mpi; Nilus (obfitujący w wo¬ 
dę); ramus (kosztowna); cultus 
(okazały); — przenoś. v©Da (obfita); 
spes i epistoła, wiele obiecujące, 
lingua, wymowny. 

Divoxo# 1. wlec, psuć, niszczyć, 

agros, rem; — przenoś, trapić, 
dręczyć. 

Divido, risi, Tisom, 3. dzielić, 
rozdzielać, rozłączać, ricum in 
duas partes; genus in species, 
rozciąć, rozłupać, rozwalić, ciput 
securi; muros; medium diyisit se- 
curi fortissima Tyndaridarum; — 
przenoś, animum buc i lino, wa¬ 
nad się, umysł niepewny, chwie¬ 
jący się na różne skłaniać strony; 
sententiam, pojedyncze punkta 
przedmiotów do głosowania w se¬ 
nacie osobno przedstawiać, o każ- 
dój rzeczy osobno mówić; zmniej¬ 
szać, zniszczyć, consensum, i ram; 
2) wydzielać, wyznaczać, rozda¬ 
wać; rozkładać, agrum, praedam, 
agros ciyibus; praedam per mili- 
tes, bona yiritim; sic inter eos 
diyisa est respublica; omnia tem- 
poribui, rozkładać podług oko¬ 
liczności; equitatum in omnes par¬ 
tes; copias hiemmtum, porozsta¬ 
wiać; bellum, rozszerzać, rozno¬ 
sić. 

Ditriduus, a, um, podzielony, roz¬ 
dwojony, munus; diyiduum, poło¬ 
wa, fhc dmduum, podziel na dwo¬ 
je; 2) podzielny, dający się po¬ 
dzielić. 

Diyinótio, 6nia> ź. wieszczenie, 
wróżenię, dar przepowiadania 
przyszłości, duch boski, boskie 
usposobienie, przeczucie, dorozu- 
miewanie się, prudentiam quo- 
dammodo esse divinationem; 2) 
badanie i postanowienie sądowe, 
kto z kilku osób w jakićj sprawie 
ma być oskarżycielem. 

Diwlne, przysl. z boskiego na¬ 
tchnienia, duchem wieszczym, div. 
pr&esensa et praedicta; 2) cudo¬ 
wnie, prze wy bornie, duo d. Tul- 
łius servavit. 

Divinltas, atl», *. bóstwo, boska 
natura, dar boski, menłi tribuit 
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dirinitatem; 2) cudowność, znamię- 
nitość, oratoris, loąuendi. 

Dirinitua, •przytl. boskićm zrzą¬ 
dzeniem, z boskiego natchnienia; 
2) cudownie, prze wy bomie, loqui, 
ncripta dirinitus. 

Dlvlno, 1. wieszczyć, wróżyć, 
przepowiadać, zgadywać, domy¬ 
ślać się, przewidywać, de ezitu. 

DiTinna, a, om, boski, bogów 
tyczący się, od bogów pochodzą¬ 
cy, z nieba zesłany; res dirinae, 
obrzędy religijno; także: res d. 
w przeciwieństwie do res huma- 
nae, sprawy boskie; cni viro di- 
rinum cjuiddam inesse eiistimaba- 
tur; 2) boskiemi przymiotami ob¬ 
darzony, boskićj natury, od bó¬ 
stwa natchniony, rates, mene,pro- 
visio, 1 t. p. z przyp 2. dirina 
fnturi scientia; aris d. imbrium; 
rzeczow. diyinus, wieszcz; — prze¬ 
noś. a) podobny do bogów, nie¬ 
biański, przewybomy, niezrówna¬ 
ny, divina vis ingenii; nihil est 
in bomine dirinius; dona dirinłssi- 
ma; Ó) za czasów cesarzów Ezym- 
skich wyrazem dirinus nazywano 
to wszystko, co się ich tyczyło, 
domus. 

Dirlaio, ónia, i. dzielenie, po¬ 
dział. 

Diwlaor, Orla, m. ten, który dzieli, 
np. pola między osadników; roz- 
dawca tabliczek do głosowania; 
u ponieważ przytćm głosuj[ący by¬ 
wali przekupywani, znaczy więc: 
przekupujący, szafujący pieniędz¬ 
mi, per quem dirisorcm tribus 
corrupta est; poena in dirisores 
constituta. 

Diristu, us, m. rozdzielenie, po- 
dzial, facilis divi6ui, essedirisui, 
być podzielonym. 

DlTitlaa. arum, i. bogactwo, do¬ 
statki, obfitość, diritiis aliquem 
augere, omare; diritiis affluere; 

kosztowności, demite diritias (o 
zausznicach);—przenoś, płodność, 
obfitość, ingenii. 

Dirortlum, ii, i». rozdzielenie się 
dróg, rzeki na odnogi, ad diror- 
tia nota; aquarum; — przenoś, 
rozwód, rozstanie się, rozbrat, 
dirortium facere cum turore. 

Diwulgitna, a, um, pospolity, roz¬ 
głoszony. 

Dirulgo, 1. rozgłosić, rozpowszech¬ 
nić, rozszerzyć, libram alicujus 
nonńne; rem sermonibus; con- 
silium. 

Dirui, a, um, boski, boskiemi 
przymiotami obdarzony; rtcczow. 
dirus, bożek; diri, bogowie; di- 
va potens Cypri, bogini Cypru 
(Wcnera); tytuł ten dawano także 
cesarzom Rzymskim po śmierci 
w poczet bogów policzonym; 2) 
niebieski, stąd dirum, otwarte 
niebo, snb diro, pod golóm nie¬ 
bem; eub dirum rapere. 

Do, dodi, datum, d*re, dać, po¬ 
dać, deztram, donum alicul; ali- 
quid alicul munere (w darze); 
dotes; signum, alicul epistolam; 
gladinm, vestimcntum, praesi- 
dinm; Indos (wydać); poonas (byc 
ukaranym, ponieść karę); fidcm 
deztra albo fidcm alicui (dać sło¬ 
wo); rerba (oszukać); librum ali¬ 
cui legendnm (do czytania); ali¬ 
cui regem; milites (postawić); fi- 
nem albo modnm dare alicui rei 
(położyć koniec); causam dare ali¬ 
cui, dać powód, spowodować; in 
conspcctum dare, pokazać, dać 
widaćć; se in conspectum d., dać 
się widzićć, pokazać się; rzeczow. 
dntnm, i, n. datek; b) wypłacić, 
wyliczyć, aurum; argenti talenta 
dhcenta; quantum quisque daret; 
c) odstąpić, darować, ofiarować, 
agros alicui; rineas colendas; ali¬ 
cui annulum suum; amiculum; 
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alicni coronam; ut haberet, quod 
statim daret; omnia ex sua re f&- 
miliari dedit; poet. data, oram, 
dary, upominki; d) podać, oddać, 
aliquid ad &Iiquem; literas ad ali- 
qaem albo alicui; litrom a Fhar- 
natazo datum; aliqnem ad suppli- 
<dum; in cnstodiam; se, udać się 
dokąd, in riam, in fugam albo fu- 
gae; e) powierzyć, alicni nego- 
tinm, potestatem, regnnm, provin- 
óamf consolatum, Italiam, cłas- 
sem; vela rentis, albo in altom, 
żeglować;.# wydać, naves, obsi- 
des alicoi, obsidem filiom i t. p. 
sine pretio dari eos, qni in pu 
blica cnstodia essent; g) dodać, 
przydać, ad ephoros alicni testi- 
moniojn, tntorem alicni; dno col- 
legae dati; dato adjntore; hnic in 
consilium dautor duo; h) dać, n- 
dzielić, dozwolić, zostawić, data 
occasione, potestate, hnjns si vir- 
toti par data esset fortuna; spa- 
tium animo (zostawić czas do 
gniewu); annnum mihi tempoa des; 
tempore ad comparandum dato; 
neqne locum nocendi dodit; d. a- 
licoi reniam; yeniam et pacem, 
aditnm conreninndi; senatom (po¬ 
słuchanie w senacie); datur ali¬ 
cni senatos; indutias; alicni sta- 
toam (dozwolić, aby mu posąg 
wystawiono); d. famae (robić co 
dla sławy); datur = licet; f) od¬ 
dać, wystawić, poświęcić, se ali¬ 
cni; se doctrinae; se in sermo- 
nem albo sermonibns; se doritiae, 
cmlibus flnctibns, se ad leni ta- 
tern; qni adyersariis ejus se da- 
bant; yictnm manus dare; opera m 
dare, zadawać sobie pracę, przy¬ 
kładać się, poświęcać się; noctem 
operi dare, noc pracy poświęcić; 
Ł) poczytywać, przypisywać, ali- 
qnid alicoi ritio, albo land! (za-); 
qnae adrersarii crimini dabant; 

aliquid alicni crimini; takie: fa¬ 
mae; tantum ingenio: 2) wydawać 
z siebie, Toces^dant sonitum spu- 
mosi amnes, wydają szum spie¬ 
nione rzeki; stąd: a) mówić, o- 
znajmiać, datur, mówią, poet.; 
wymieniać, przytaczać, uuum da 
mihi ex illis OT&toribus, datę ali- 
qnem; Ó) oznaczać, wyznaczać, 
alicoi diem, jodices, albo roz¬ 
strzygnąć, litem secundnm tabn- 
ias; e) spowodować, dać powód, 
sprawić, alicni dolorem, Teditum 

Dóooo, docui, doctnm, 2. uczyć, 
nauczać, opowiadać, udzielać wiar 
domości, uwiadamiać kogo o czćm, 
wykładać, quis mnsicam docuerit 
Epaminondam; aliqnem literas; d. 
fidibus, uczyć grać na lutni; Te¬ 
rom cxemplis loctore9 docebimns; 
qni de meo adrentn doceant; bier¬ 
nie z przyp. 4 rzeczy; aliqnem 
z nast. zdaniem względnem; ali- 
qnem taccre; albo z 4 prz. i tr. 
bezok.; studio discendi et docendi; 
sicut supra docuimus; 2) d. fa- 
bulam, wyuczać roli, sztukę na 
scenę wyprowadzać (o poetach 
dramatycznych); Fel qni praetei- 
tas, vel qui docuere togatae; 2) 
d. caus&m, sędziego o stanie spra¬ 
wy objaśniać, Silii caus&m te do¬ 
cui; aliqueiD de causa, do inju- 
riis, i t. p. c) samo dooere być 
nanczycielem, nanki wykładać, u- 
czyć, mercede, apnd aliąuem. 

Poobmkm, ii, m. gatunek miary 
wierszowćj gdzie wchodzi, jambus 
i creticus w-w —. 

Docilie, e, pojętny, judex, belua; 
d. ad imitandum hnmanae rocis 
sonom; d. modorom, pravi; in- 
geninm. 

Dooilitas, Łtis. L pojętność, inge- 
nii, łatwość w uczeniu się; tak¬ 
że: powolność, łagodność, dobroć 
serca, łaskawość, animi. 
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Doote, przytł. uczenie, uczonym 
sposobem, po uczonemu, biegle, 
doctissime eruditus literis Graecis; 
2) cbytrze, przebiegle, d. medita- 
ri dolos. 

Doctor, oris, m. nauczyciel, mistrz. 
Doctrina, ae, z nauka, umiejęt¬ 

ność, znajomość rzeczy uczonych, 
biegłość, naukowe wykształcenie, 
omnium doctrinarum studiosus; 
neąue id fecit natur*, sod eti&m 
doctrina. 

Dootus, a, urn, nczony, biegły, 
wprawiony, wyćwiczony, homo 
albo vir, mędrzec, w licz. mn. 
docti, uczeni, filozofowie i t. p.; 
literis doctus; d. fandi, d. dnl- 
ces modos; poet.: d. psallere; d. 
teudere sagittas; — przenoś, ma- 
nus, vox, carmina, libeili; docta 
prece blandus. 

Dooumantum, i. n. dowód, przy¬ 
kład , przestroga, nauka, esse do- 
cumento ceterie, służyć za przy¬ 
kład inszym; sui dare lub osten- 
dere documentum, dać z siebie 
dowód; dederas documenta, quam 
cont^mneres. 

Doddna, ae, i. miasto w Epirze, 
w blizkości którego był las dębo¬ 
wy na górze Tomaros i świątynia 
Jowisza, siedlisko najdawniejszej 
wyroczni Greków; stąd Dodona u- 
żywa się zamiast lasu dębowego, 
Tictum Dodona negaret; Dodonae- 
us, a, um, Dodonejski, w ogóle: 
należący do Epiru; Dodonis, Idis, 
i. tycząca się Dodony. 

Dodrant, tis, m. trzy czwarte czę- 
części; facóre heredem ei do- 
drante, solrere dodrantem. 

Dodrant&rlua, a, um, i dodranta- 
lis, e, do trzech czwartych części 
należący. 

Dogma, Atis, n. prawidło, zasada. 
Dolabella, a*, im. imię Rzymskiej 
familii. 

Dolabra, ae, i. narzędzie żelazne 
do rozbijania murów i rozkopywa¬ 
nia ziemi. 

DOlenter,przysł. boleśnie, ze smut¬ 
kiem, dicere, deplorare. 

Doleo, dolni; 2. bolćć, ból der- 
pićć, trapić się, ubolewać, casum, 
ricem ałicujus; de Hortensio, ez 
commutatione rerum; z tryb. bez.; 
z quod, dolet mihi, quod storna¬ 
ch ans ; z nast. si: dolitorus, si 
place ant spe deterius nostra, je¬ 
żeli się podobają mnlćj, niżeli się 
spodziewamy; doleo tanquam in 
propria orbitale. 

Doliólum, i, i*, beczułka. 
Dolluro, ii, n. beczka, stągiew. 
Dolo, 1. ociosać, obrabiać siekie¬ 
rą, okrzesywać, robnr; aliquem 
fuste, obić; — przenoś, historiam, 
cokolwiek z grubszego obrobić. 

Dolo, albo dolon, óni», im. bo¬ 
dziec, kij w końcu ostrćm żelazem 
opatrzony; 2) żądło; 3) mały ża¬ 
giel na okręcie. 

Dolops, ópia, m. zwykle w licz. 
mn. Dotopes, Dolopowie, lud wTes- 
salii, którego szczep na wyspie 
Scyrus głośnym był z rozbojów 
morskich, stąd Dolopia. ae, ż. 
kraina Dolopów. 

Dolor, 6rla, m. ból, boleść, także 
przedmiot sprawujący boleść; — 
przenoś, d. animi, albo samo d.. 
smutek, żal, troska, zmartwienie, 
gniew, zawziętość, rozjątrzenie, d. 
suscipere, capere, doznać, czuć; 
facere aiicui, być komu przyczy¬ 
ną, sprawić; resistere, oprzććsię, 
nie ulegać; boc mihi e9t dolori, 
to mi bolesno; dolor armat iubos- 
tes; quo dolore irtcensu9. 

Dolóse, przysł. zdradliwie, chytrze, 
agero. 

Dolosus, a, um, zdradliwy, pod¬ 
stępny, chytry, consilium, rulpes, 
ciuis. 
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Dolii*• i, m. zdrada, podstęp, po¬ 
dejście, oszukaństwo, dolo mało 
facere, działać podstępnie; dolo 
capere, dolos rersare, zdradzać; 
dolo pugnare, contendere, wal¬ 
czyć zdradliwie. 

Domihilia, e, dający się poekro- 
mić, podbić, Caataber non antę 
domabilis. 

Domeatious, a, um, do domu, do 
familii należący, domowy, fami¬ 
lijny; d. difficult&s, kłopot go¬ 
spodarski, niedostatek domowy; luc- 
tus; d. otior, w domu żyję swo¬ 
bodnie; rzeczow. przyjaciel domu, 
członek familii; za cesarstwa: żoł¬ 
nierz ze straży przybocznej; w Licz. 
nm. domownicy, cźlonYowie fami¬ 
lii; 2) krajowy, swojski, ojczysty, 
wewnętrzny, d. opos; domestico 
summo genere esse, w ojczyźnie 
odznaczać się zacnością pochodze¬ 
nia, rodu; bellum, wewnętrzna 
wojna; senno, ojczysty język; d. 
rebus (własnemi silami) minus ro- 
bustum esse; alienigeros domesti- 
cis antcferre; — przenoś. Furia© 
(wewnętrzne wyrzuty sumienia). 

Dpmlcilium, ii, n. mieszkanie.sie¬ 
dlisko, d. sibi oollocarc, consti- 
tuere in urbe, osiąść; d. orbis 
terrarnm imperii, Ezym, stolica 
świata. 

Domina, a©,i. pani, gospodyni do¬ 
mu; domina Ditis, Frozorpina; loo- 
nes subiere currom dominae (o Cy- 
beli); przenoś, justitia d. virtutuin; 
fortuna rerum humanarum d. 

Dozninitio, 6ni», z. panowanie, 
władanie, zwierzchnia władza, jc- 
dynowładztwo; Cinnae; crndeUs; 
d. refringere;—przenoś. przewaga, 
wielkie znaczenie, in judiciis. 

Domini tor, ória, m. władzca, pa¬ 
nujący. 

Domin&trix, IoJb, i. władczyni, 
pani wielowładna. 

Dominatus, us, m. panowanie; 2) 
jedynowładztwo, dominatum im- 

erio tenere, hyć samowładzcą; in 
ominę omnis d. terrenorum com- 

modorum. 
Dominium, ii, n. uczta domowa; 
miejsce uczty. 

Do minor, 1. panować, hyć panu¬ 
jącym, władać czem, wlas. i prze¬ 
noś. libido; usus dicendi; fortuna 
in omni re dominatur; 2) hyć rzą¬ 
dzonym. 

Dominu*, i, f». pan, władzca; po¬ 
siadacz, właściciel, navis, clipei, 
aedificii; jprzym. pański; o cesarzu 
Domicyame: dominum se primns 
appellari jussit;stąd po nim tytuł 
ćesarzów: Domino Valenti; 2) ten, 
który czóm zawiaduje, co urządza, 
sprawuje* ludorum,. auctionis, e- 
puli. 

Domiporta, ae, i. dom noszący <o 
żółwiu, ślimaku). 

Domitiua, ii, m. nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; także przym. Domi- 
tianus, a, um, Domicyański, do 
Domicyusza należący. 

Dorni to, are, poskromić, ukrócić, 
uśmierzyć. 

Domitor,6rU, m. pogromca, uśmie- 
rzyciel, zwycięzca, equorum, His- 
paniae. 

Dornitrlx, iois, i. pogromidelka, 
uśmierzyclelka. 

Dornitus, us, m. uskromienie, po¬ 
gromienie, oswojenie. 

Dorno, domui, domitum, 1. ugła¬ 
skać, oswajać, ulagadzać, ele- 
phantos; zwyciężyć, ujarzmiać, 
gentes, nationes; — przenoś, u- 
krócić, pohamować, libidiaes, ira- 
cundiam, spiritum; zmiękczyć, ter- 
ram aratro; warzyć, aliquid fer- 
rcntibus undis. 

Domułtio, ÓnU, i, powrót do 
domu. 

Domua, us, ui, 6 przyp. dom o, 
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w licz. mu. domus, doffluum, łub 
domorum, demibus, domos, ź. 
dom, mieszkanie, siedziba, siedli¬ 
sko , miejsce pobytu bogów, ludzi, 
zwierząt, d. Ditis; avium; d. cor- 
nea (o żółwiu); stąd dom, familia, 
rodzina, d. te salutat; inimicissi- 
mi domus Philippi; szkoła filo¬ 
zofów, remigrare in domum Tete¬ 
rem © nova; 2) miejsce rodzinne, 
ziemia rodzinna, ojczyzna. Na pyt. 
dokąd, do domu, do ojczyzny, 
domum meam, tuam i t. d., podo¬ 
bnież w ljcz. mn. ut domos suas 
discederent; domo, z domu, z miej¬ 
sca rodzinnego; domi, w domu, 
doini meao, tuae, suae i t. d. u 
mnie, u ciebie i t- d., takie: alie- 
nae, domi Caesaris; est mihi do¬ 
mi albo habeo (jestem w posiada¬ 
niu); często: domi belliąue, belli 
domiąue, domi militiaeąue, albo 
et domi et militiae i t. p. na woj¬ 
nie i w domu; na wojnie i w czasie 
pokoju. 

Donarlum, ii, n. dar ofiarny, ofia¬ 
ra; 2) miejsce do składania ofiar: 
ołtarz, świątynia. 

Don&tio, óniu; £. udarowanie, 
dar. 

Donec, spój. aż, donec regina sa- 
cerdos dabit prolem; 2) dopóki, 
tak długo jak, donec eris felix. 

Donicum rr donec. 
Dono, 1. darować, udarować kogo 

czćm, obdarzyć, alicui aliąuid, a- 
liąuem aliąua re; poet. z tr. bez. 
frui paratis valido mihi Eatoe do¬ 
ił es (dozwól); loricam donat ha- 
bere viro; b) od długu albo ja¬ 
kiego zobowiązania zwolnić, zrzec 
się czego, alicui aes alienum; mer¬ 
cedes habitationum annuas credi- 
toribus; alicui causam; ej daro¬ 
wać, ułaskawić, przewinienie prze¬ 
baczyć, culpam precibus; d) po¬ 
święcić, zrobić z czego ofiarę, ca- 

put Junoni iniquae; inimicitias suas 
reipublicae. 

Donum, i, «. dar, upominek, da¬ 
rd, ferre dono (w darze); 2) dar 
ofiarny, ofiara, don a deum templis 
ferebat; Apollini se dedisse; do- 
na ultima albo suprema, ostatnia 
usługa, która się wyświadcza umar¬ 
łemu, albo ofiara na cześć jego. 

Donna*, ae, z. wyspa na morzu 
Egicjskiem. 

Dores, urn, m. Doryjczycy, szczep 
Hellenów, nazwany od Dorusa sy¬ 
na Hellena; stąd a) Horius, a, um, 
Dorycki; przysl. dorice, po do- 
rycku, w ogóle: po helleńsku; b) 
Dorienses, ium, m. Doiyjczycy; 
c) Dorius, a, um, Dorycki. 

Doria, idia, i. córka Oceaua i Te- 
tydy, żona Nereusza, stąd u poet. 
zamiast morza: Doris amara suam 
non intermisceat undam; 2) żona 
Dyonizyusza Starszego króla Syra- 
kuzy. 

Dormio, 4. spać, właś. i przenoś, 
beneficia dormientibus defeiuntur, 
jakby we śnie, niespodzianie, kie¬ 
dy o nich nie myślimy. 

Dormito, 1. być sennym, drzćmać; 
przenoś, być nieczynnym, niedba¬ 
łym, marzyć, quandoque bonus 
dormitat Homerus; oscitans ót dor- 
initans sapientia. 

Dorsum, i, k. grzbiet; — przenoś, 
szczyt, wyniosłość, wierzch, mon- 
tis, maris. 

Dorylaomn, i, *. miasto we Fry- 
gii; stąd Dorylenses, ium, *». Do- 
rylensowie. 

Doryphórus, i. J». włócznię no¬ 
szący, włócznią uzbrojony; w licz. 
mn. straż przyboczna królów per¬ 
skich. 

Dob, dotis, z. posag, wiano; - 
przenoś, dar, własność, przymiot, 
ingeuii, formae. 
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DotUis, e, posagowy, do posagu 
należący. 

Dot&tua, a, uposażony, właśc. i 
przenoś. Chione dotatissima forma. 

Doto, 1. wyposażyć, opatrzyć czćm, 
obdarzyć. 

Drachma, ae, f. pieniądz grecki, 
znaczący tyło, co rzymski dena- 
rius, na naszą monetę przeszło 
zloty. 

Draoo, 6nia, m. smok, rodzaj wę¬ 
ża; 2) gwiazdozbiór; 3) pierwszy 
prawodawca Ateński. 

Draoonigdna, ae, tu. i i. z węża 
zrodzony, urbs (Teby). 

Drancae, albo Drangae, amm, m. 
mieszkańcy Perskiej prowincyi 
Drangiana. 

Drepanum, i, n. i Drepana, omm, 
9t. miasto Sycylii; stąd Drepanita- 
nus, a, om, Drepamtański, do 
Drepaim należący, i Drepanitani, 
omm, mieszkańcy Drepanu. 

Dromaa, odia, m. camelus, rodzaj 
wielbłąda. 

Dromos, i, m. równina koIoSpar- 
ty na gonitwy przeznaczona. 

Druentia, ae, m. rzeka w Gałlii 
narboneńskićj. 

Druida©, ftrum, i Druides, om, 
m. Druidowie, uczeni i kapłani 
Celtów. 

Drusua, i, w. nazwisko rodu Rzym¬ 
skiego. 

Drjantldea, ae, m. syn Dryasa, 
Likurg, król Tracyi. 

DryM, Adls, i. nimfa leśna. 
Dryopes, urn, m. Ind PelazgÓw. 
Duble, przysK wątpliwie, non albo 
haud dobie,bez wątpienia, bez za¬ 
przeczenia, z pewnością. 

DubŁetae, Atla, i. wątpliwość, po¬ 
wątpiewanie. 

Dubla, U, m. rzeka w Gallii lug- 
duneńskićj. 

Dublfcabilis, e, wątpliwy, niepe 
wny, Tirtus. 

Dubitanter, przysł. wątpliwie, dl- 
cere; 2) z namysłem, wahając się, 
pericula non d. adire. 

Dubit&tio, 6n!a, i. powątpiewanie, 
niepewność, ree nul lam habet du- 
bitationem; 2) namysł, rozwaga, 
wahanie się, chwianie się, ociąga¬ 
nie się, sine ulla dnbit. respondeo. 

Dubito, 1. wątpić, powątpiewać, 
być niepewnym, de aliqna re; 
quod nemo dubitat, o czćm nikt 
nio powątpiewa; non dubito, quid 
agendum putes; dubito, an hunc 
pninnm omninm ponam; pytając 
i przecząc ze spój. quin albo 4 
przyp. i tr. bez.; an est qnisquam 
qni dubitet, tribunos offensos esse; 
non dubito fore plerosque; non d., 
quin mirere; 2) namyślać się, wa¬ 
hać się, zastanawiać się, ociągać 
się, non dubitarit confligere; din 
dubitarit, imperium deponeret, an 
bełlo resisteret; dubitabitis, quin 
rendatis? — przenoś, fortuna du¬ 
bitat (los niepewny). 

Dubius, a, um, będący w powąt¬ 
piewaniu, wahający, się, dubius 
sum, d. auimi albo mentia; d. sen- 
tentiae, consilii; 9pemque, metum- 
que Inter dubli; dwuznaczny, in 
aliquem; 2) wątpliwy, niepewny, 
nierozstrzyguiony, rictoria; non d. 
calamitas, d. coena (uczta, wktó- 
rćj dla wielości potraw nie wie kto, 
co ma brać); utnemini dubium es¬ 
se debeat, quin-; in dubium roca- 
re, rerocare, powątpiewać; sine 
lub procul dubio; b) niebezpiecz¬ 
ny, w przykrem położeniu zosta¬ 
jący, res, loca, naris, aeger, tem- 
pora; Ti ta est in dubio; dubius Ti- 
tae; in dubium devocare (postawić 
w przykrćm, niebezpiecznem poło¬ 
żeniu), libertas et auima nostra in 
dubio est. 

Duoeni, ae, a, po dwustu, po 
dwieście. 

k 
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Duoenfcerimcfl, a, um, dwusetny. 
Duoanti, ae, a, dwieście. 
Daoentiee, przyti. dwieście razy. 
Daoo» duxi, ductum; 3. prowadzić, 
kierować, odprowadzić, przepro¬ 
wadzić, qui Aspim ducebant; ut 
si feram bestiam captam duceret; 
aliąuem per castra; frena mami; 
remos (robić wiośł&mi); corram 
(o koalach); vix qua eingnli car- 
ri ducerentur; aliąuem secum (zar 
brać z sobą); podobnież: ozorem 
in conriTiiŁm; poet. duzit saa prae- 
mia victor; ne tolleret S6Gomqne 
duceret (amphoras); takie: iter 
dodt ad urbem; qoo via dncit; 
spec ant paror dncit aliąoem 
W szczególności: a) do sądu i t. p. 
prowadzić, aiiquem in jus, in car- 
cerem, in Tiucula, ad mortem, ad 
supplidum, ad necem, także sa¬ 
mo: ducere aliąuem; b) w znacz, 
wojennćm: wojsko prowadzić, ka¬ 
zać iść, deviis itineribus mili- 
tefi exercitum ab Allobrogibus in 
Segusianos; cohortes ad mumtio- 
nes; exercitnm adrersus Lacedae- 
monios; exercitum Olynthum, Uti- 
cam; nar es in Asiam (kazać pły¬ 
nąć); ducere contra hostes; adver- 
sus aliquem; in Etruriam; duci, 
postępować; wojsko albo oddział 
wojska prowadzić, dowodzić woj¬ 
skiem, być wodzem, eiercitum, 
ordinem, primum pilum, ante- 
dgnanos, agmen (rej wodzić); 
aliquem in triumphum (kogoś 
w tryumfie prowadzić); takie: an¬ 
tę cumun ducere i duci; ej uxo- 
rem domom, w dom wprowadzić, 
ożenić się; Cleopatram duzit uxo- 
rem; eodem patre natas uzores; in 
matrimonium fili&m aUcujus; d. a- 
aliquam; — przenoś, famiiiain, być 
najpierwszym, najznakomitszym 
w rodzie; funus alicui, pomp&m, 
exsequias alicujus, prowadzić zwło- 

D u o o 

ki, zajmować się obrzędem pogrze¬ 
bowym. II) dągnąć, wyciągać, 
sortes, ferrum yagina, os, usta 
krzywić, wykrzywiać, wykręcać, 
sznurować; ToJnntia sidera crinem 
ducunt (ciągną za sobą); capelLam. 
Stąd: 1) przepoś. aj ciągnąć, wy¬ 
ciągnąć, zrobić, fossam, fossaa 
circa murnm (wybić, wykopać); 
muros; parietem; Taliom ex cas- 
tris in aquam (usypać); ocreas le- 
res argento; jdapam alicui (dać 
policzek); rimam, rozpadać się, 
rysować się; formatu lub colo- 
rem, nabierać, przybierać; lanas, 
prząść; car mina, rersus, epos, 
składać, ułożyć; b) o czasie: spę¬ 
dzić, przepędzić, aetatem in lite- 
ris; aetatem adTersis Austris; flen- 
do horas, vitam; aestatem; prze¬ 
ciągnąć, przedłużyć, przewlec, 
tempus; bellum; bcllum in łrie- 
mem; rem propo in noctem, diem 
ex die; wstrzymywać, kazać dłu¬ 
go czekać, aliąuem; cj wciągać, 
wciągać w siebie, nabierać, aerem 
spiritu; frigus ab umbra; spać, 
somnos; wyciągnąć, wychylić, 
wypić, pocula Lesbii; nectaris 
succos; 2) rationemducere, rachu¬ 
nek prowadzić; stąd alicujus rei 
r. cL, mićć co na względzie, na 
uwadze; w ogóle: rachować, obra- 
chować, obliczyć, otaksować, oce¬ 
nić, nonagiuta milia medimanm; 
fenus ąuaternis ceutesimis; sum- 
mam aeris alicui; centesimas; po¬ 
liczyć w poczet, umieścić w licz¬ 
bie, aliąuem in hostiom numeru; 
aliąuid in malis, nihil in bonls 
praeter ńrtutem; bf poczytywać, 
uważać za co, laudi; aliąuem ric- 
torem; ąul ue regem esse ducebat; 
continentU debet duci, należy to 
uważać za znak ; mało albo wiele 
co sobie ważyć, cenić, z przyp. 2 
oznaczającym wartość, pani, plu- 
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ris, t&kże: pro nihilo; aliąuid op¬ 
timum; eter tanta poena dignus du- 
ceretur; quae laude digna dticun- 
tur; multo gloriosius duiit, Bi-; 
quae non aliena ©ss© ducerem a di- 
gnitate tua; jucnndius esse doxit; 
satius d.; cj wyprowadzać, wywo¬ 
dzić, nomen ex aliąua re; princi¬ 
pium ab aliquo; originem; genns 
ab aliquo; przyprowadzić, skło- 
nić do czego, ad credendum; d) 
zaczynać, ab eodem Terbo du- 
citnr saepius oratio; ej duci re, 
mieć w czćm upodobanie, z przy¬ 
jemnością się zajmować, lubić co, 
fabellammauditione ducuntur, stu¬ 
dio pbilosophiae ductus; uwodzić 
się czćm, erroro duci; często: duc¬ 
tus, powodowany, non magis aino- 
re, quam morę; caritate patriae; 
falsa suspicione. 

Duoto, X. być wodzem, hetmanić, 
dowodzić, eąuites, eiercitus. 

Duotor, óris, tn. wódz, dowódzca, 
naczelnik, classis; — przenoś, due- 
tores capita alta ferontes (o jele¬ 
niach). 

Duetu*, us, m. sprowadzenie, a- 
quae; wyprowadzenie, ciąg, muri; 
dowództwo, duetu alicujus. 

Dudom, prsyst. przedtem, odda- 
wna, Tocat me jam dudom; zaraz, 
czćm prędzćj, jam d. sumite pocnas. 

Duellum, i, n. = helium. 
Duilius, a, urn, należący do rzym¬ 
skiego rodu Duiliuszów; rzeczow. 
Duilius sławny odniesionym zwy¬ 
cięstwem na morzu nad Kartagiń- 
czykami. 

Duim, duis, duint, forma przesta¬ 
rzała zamiast dem, des, dent. 

Dulce, przysl. słodko, przyjemnie. 
Duloedoj mis, i. słodycz, przyje¬ 

mność, właśc. i przenoś, cantus, 
Titae. 

Dulceeoo, ere, stawać się słodkim, 
nabierać słodyczy. 

Duleiculus, a, urn, slodkawy. 
Dulcia, e, słodki, matura dulcior 
uva; dulce, słodycz; dulcia, sło¬ 
dycze; — przenoś, miły, powa¬ 
bny, przyjemny, łagodny, sonns, 
orator, frater, epistoła, rerba; qui- 
bns libris nihil potestesse dulcius. 

Dulciter, przy&l. słodko, przyjemnie. 
Dulcitudo, inis, i. słodycz. 
Dulichium, ii, n. wyspa na morzu 
Jońsldem, w strome południowo- 
wschodnićj względem Itaki, nale¬ 
żąca do Ulissesa; stąd Dulichius, 
a, urn, Dulichijslu, poet. Dulichia 
manus (o Ulissesie). 

Dum, przt/sł. łączy się z wyrazami 
przeczące mi: nondum, necd. ne- 
qued- jeszcze nie; nihild. jeszcze 
nie; nnllus d., jeszcze żaden, nul- 
las d. civitates socias habebat; 
także: Yiidum, zaledwie jeszcze; 
z tryb. rozkaz, nuż, przecie, ma¬ 
nę dum; 2) spój. oracza: aj je- 
dnoczasowość: kiedy (bez pytania), 
podczas gdy, najczęścićj z nast. 
cz. teraźn. tr. oznaj. ego in Arca- 
no opperior, dum ista cognosco; 
tak długo jak, dum id studuit 
munire, nnllius Titae pepercit; 1) 
nieprzerwane, bezpośrednie na¬ 
stępstwo: aż, ezspectandum, dum 
se res ipsa aperiret; dum rejecti 
sunt; cj warunek, byle, byleby, 
7 tr. łącz. ze wzmocnieniem: dum- 
modo, byleby tylko, dum prosim 
tibi; neque quidquam pensi habe¬ 
bat, dum sibi regnum pararet; du¬ 
mne, byleby nie, dummodo ne, 
byleby tylko nie, dumne tibi vi- 
dear, non łaboro. 

Dumćtum, i, n. cierniem zarosło 
miejsce; — przenoś, zawikłanie, du- 
meta Stoicorum. 

Dummodo, patrz dum. 
Dumóaua, a, um, ciernisty, mons. 
Dumtexat, prsyśł. o ile filę doty¬ 

czy, do ty U, hoc recte d.; dnt 
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lata pulchriora d. aspectu; 2) tyl¬ 
ko, jedynie, przynajmniej, "bonus, 
sed d. bonus; sed peditatu d. ad 
speciem utitur. 

Dfimug, i, ». ciernie, krzaki, za- 
rośle. 

Buo, ae, o, (przestarzałe w rodź. 
n. dna; przyp. 2. duum, 4. duo 
i duos; 3 16 duobos, duabus, 
duobus), dwaj, dwie, dwa, d. 
triumphi, collegae, bella i t. p. 2) 
obadwaj, obiedwie, obadwa, d. 
Scipiones; d. superiores, d. con- 
sules i t. p. 

Buodćoim, dwanaście; d. (XII) 
tabulae albo samo duodecim, pra¬ 
wa dwunastu tablic. 

Buodeounus, a, um, dwunasty. 
Duodeni, ae, a, po dwanaście; 
dwanaście. 

Buodeąuadr&ffeeimua, a, dm, trzy¬ 
dziesty ósmy i duodequadraginta, 
trzydzieści ośm. 

Duodequinquag§»imufl, a, um, 
czterdziesty ósmy, i duodeąuin- 
quaginta, czterdzieści ośm. 

BuodeseiftgeBimus, a, um, pięć¬ 
dziesiąty ósmy, i duodeseraginta, 
pięćdziesiąt ośm. 

Baodetńoeaimus, a, um, dwudzie¬ 
sty ósmy i duodetrigiata, dwa¬ 
dzieścia ośm. 

Duodetricies, przysł. dwadzieścia 
ośm razy. 

Buodevieónif ae, a, po ośmna- 
ście. 

Buoderioesunus, a, um, ośmna- 
sty, i duoderiginti, ośm naście. 

Dupie*, ioie, podwójny, dwoisty, 
dwojaki, triumphus, stipendium; 
gruby, amiculum; poet. zamiast 
ambo, duplices tendens ad sidcra 
palmas; — przenoś, chytry, nie¬ 
szczery, Ulysses. 

BupUoarlus, a, um, miles, podwój¬ 
ną żywność biorący. {jako. 

Duplldter, frzysl. podwójnie, dwo- 

Buplieo, 1. podwajać, numerom; 
powtarzać, albo robić wyraz zło- 
żóny, verba; pomnażać, powięk¬ 
szać, opinionem de aliąuo; poet. 
schylać, zginać (niby we dwoje), 
d. rirum; duplic&to popLite. 

Puplus, a, um, podwojony, dwa 
razy tyle zawierający pod wzglę¬ 
dem ilości, wielkości, długości 
i t. p.; rzeczow. dnplum, i, n. dru¬ 
gie tyle, dwójnasób, poenam du- 

U subire, lub in dupjum ire, 
yć skazanym na zapłacenie dwa 

razy tyle. 
^upondiua, ii, m. dwa asse za¬ 
wierający; tuus d , dwa asse twe¬ 
go majątku. 

Bur&bilia, e, trwały. 
Barę i duriter, przysl. stop. wyż. 

durius, najw. durissime, twardo; 
— przenoś, w mowie i sztuce: 
niezgrabnie, niegładko, plcraque 
dure dicere; quid fusum durius 
esset; w obejściu się: nieludzko, 

surowo, ostro, źle, d. accipere, ap- 
pellare; niegrzecznie, po grubiań- 
sku. 

Dureaco, durni, twardnićć, krze¬ 
pnąć, a. frigonbus humor. 

Duritas, atie, i. twardość, suro¬ 
wość , uieludzkość. 

Duriter, patrz dure. 
Duritia, ae, i. twardość; surowy 

sposób życia, sic duritiae se de- 
dit; stąd także: nieczulość, brak 
czucia, nieużytość. 

Duritiea, ei, i. twardość, sari - 
przenoś, odrętwiałość., nieczulość, 
duritie ut fermm superes; su¬ 
rowość życia, yirilis- 

Buriua, albo dnrSus, a, um, dre¬ 
wniany. 

Duro, 1. stwardzać, suszyć, uram 
fumo; — przenoś, a) wzmacniać, 
ukrzepiać, stąd także: nieczułym 
robić, przytępiać; b} wytrzymać, 
znieść, laborem; vix durare po** 



Dur ocortórum 272 Dyrrhaohlum 

slnt imperiosius aequor; 2) nie- 
przodu stwardniać, zdrętwićć; — 
przenoś, a) wytrwać, durate et 
▼osmet ret os seirate secundis; 6) 
przetrwać, tyć, istnićć, Troja 
durante; res Romana duratura 
erat. 

purooortdrum, i, q. główne mia¬ 
sto Remów w Gal lii belgijskićj. 

Durne, at om, twardy; pod wzglę¬ 
dem smaku: przykry, cierpki; co 
do słuchu: przykry, nieuksztalco- 
ny, fox; w sztuce i poezyi: nie¬ 
zgrabny, nieprzyjemny, doros com- 
ponere rersus; przywykły do pra¬ 
cy i trudów, wytrzymały, Dar- 
danidae; Ligures d. in armis ge¬ 
nua; pod względem zewnętrznym: 
nieukształcony; niezgrabny, ne 
quid darom sit ac rusticum; pod 
względem nczoć i usposobienia 
wewnętrznego -. nieprzyjazny, przy¬ 
kry, nieugięty, hardy, uparty, nie¬ 
czuły, judex; quis fuit tam durus 
acferrens? durior inrentus est Coe- 
lius; w mówieniu: ostry, obraża¬ 
jący, oratioue d.; o porach, roku 
i stanie powietrza: przykry, ostry, 
d. anni tempus; twardy, ciężki do 
uprawy, terra; w odniesieniu do 
stanu i okoliczności życia: przy¬ 
kry. trudny, tempora, conditio, 
serfltus; tzćczow. dura, oram, 
przykre położenie, nęćLa, niedo¬ 
statek. 

Duumvir, vxrf, m. zwykle w Ucz. 
mn- duumviri,duumwirowie,dwaj 
mężowie, którzy wspólnie jaką 
władzę piastowali; d. perduellio- 
nis, sądzili tycb, którzy się sta¬ 
wali nieprzyjaciółmi rzeczypospo- 
litćj, dopuścili się zbrodni stanu; 
<L sacrorum lub sacris faciundis, 
mieU nadzór nad księgami sybi- 
lijsldemi i radzili się ich w waż¬ 

nych kraju okolicznościach; po¬ 
rów. decemvin d. aedi fadendao 
(iocandae) dedicandae, którzy ze¬ 
zwalali na hudowę i poświęcenie 
jakićj świątyni; d. narales, do 
których należało uzbrojenie i zao¬ 
patrywanie okrętów wojennych; d. 
(juri dicundo) po miastach wol¬ 
nych i osadach (municipia, colo- 
niae) zajmowali się sądownictwem 
i mieli urząd równający się wła¬ 
dzy konsulów w Rzymie. 

Dux, duois, m. wódz, przewodnik, 
wskazujący drogę, d. itmeris, d. 
recte vivendi natura; w szczegół. 
a) głowa, naczelnik jakiego stron¬ 
nictwa, sprzysiężenia, zgrai, du- 
cem se praebere facinotis, d. im- 
pietatis, b) naczelnik, dowódzca 
wojska, hetman, duce L. Furio 
(pod dowództwem); quo duce Mar- 
donius fugatus; ducibus Spartaco- 
Criro et Oenomao; c) książę, pa- 
nujący, sic jocata est tanti maje- 
stas ducis. 

Dy ardanee s is, rzeka w In- 
dyach. 

Djhmae, antis, t*. ojciec Hekuby, 
którą stąd nazywano Dymantis 
proles albo samo Dymantis, idis, 
Dymantyda. 

Dyma4i ff arum, L miasto w Achai; 
stąd Dyroaeus, a, urn, Dymejski, 
i Dymaei, orum, m. Dymejczycy. 

Dynastes, ae, m. władzca nieu- 
dzielny, zależny od mocniejszego, 
ab regibus ac dynastia cińtati, 
busąue. 

Dyrrhaohiuin, ii, n. miasto w II- 
liryi, dawniej zwane Epidamnus; 
stąd Dyrrhachinus, a, urn, Dyi- 
rachiński, należący do Dyrrachium 
i DyrrŁactuni, albo -ónl, orum 
m. Dyrrachinowie. 



273 Eolog* 

E. 
E, przytfK. patrz ex. 
EA, przysl. tamtędy, transitom ca 

non esse; ut ea ire posset. 
Badem, przysl. tamtędy, tąż samą 
drogą. 

Batanua, przysl. dopóty, o tyle, 
eateuue feram, quoad- 

Ebcnua, i, i. heban. 
Ebibo, bibi, bibitum, 3. wypić; 

— przenoś, przetrwoirfć, przepić, 
przehulać, imperium heri, pijąc za¬ 
pomnieć o-. 

Bblandior, 4. wyłudzić, pochleb¬ 
stwem czegoś dostać , coś osiągnąć, 
aliąuid, albo ze spój. ut i tr. łącz.; 
także w znacz. bier. eblandita suf- 
fragia. 

Ebóra, ae, i. zamek w Hiszpanii 
tarrakoneńskiej. [tani i. 

Eboracum, i, n. miasto w Bry- 
Ebrlótas, atis, f. pijaństwo, podo- 
cbocenie, podcbmielenie. 

Ebrlocitas, atlc, i. nałóg pijań¬ 
stwa. 

Ebrlócufi, a, nm, który się często 
upija; rzeczow. pijak, pijanica. 

Bbrlufi, a, um, pijany; — przenoś, 
upojony, regina fortuna dulci 
ebńa. 

Hbullio, 4 kipićć, wykipieć, wy¬ 
rzucać warząc się;—przenoś, cheł¬ 
pić się czem, rirtatem. 

Ebulum, i, u. i -us, m. hebd, 
roślina. 

Ebur, Óris, n. kość słoniowa; przed¬ 
miot ze słoniowej kości wyrobio¬ 
ny, albo tąź kością ozdobiony, e- 
bur Onse vacuum, pochwa; infla- 
vit ebur (o flecie); ebnr curule, 
krzesło. 

Bburnaólua, a, um, słoniowy, ze 
słoniowój kości zrobiony. 

Ebumeus, a, um, zrobiony ze. 

słoniowej kości, słoniowy;—prze¬ 
noś. biały, brachia, colla, cerrijc. 

Ebumus, a, um, słoniowy, ozdo¬ 
biony kością słoniową, porta, ensis. 

EburónćK, um, m. lud w Gal lii 
belgijskiej. 

Bburowioes, patrz Aulerci. 
Bbustlg, albo -os, i, z. jedna z wysp 
przy Hiszpanii z miastem tegoż na¬ 
zwiska. 

Bobatana, oruzn, n. główne mia¬ 
sto Medyi. 

EobolŁma, o rum, n. miejsce na 
górze Aornos w Indyach. 

Boć©,przysl. oto, ecce me, oto ja; 
ecce tuae literae, oto twój list. 

Eodious, i, m. urzędnik w niektó¬ 
rych miastach greckich, podobny 
do obrońcy ludu (tiibunus plebis) 
u Rzymian. 

Eohidua, ae, i. wąż, żmija; jako 
imię wł. Echidna, potwór świata 
podziemnego, matka Cerbera, hy¬ 
dry Lernejskiej i t. p.; stąd Eohid- 
nóus, a, um, Echidnejski. 

Echin&dea, um, i. gromada wysp 
na morzu Jońskiem. 

Bchlnua, i, m. jeż; 2) naczynie do 
płókania. 

EcMon, ónis, m. ojciec Penteusza, 
mąż Agawy, stąd: aj Bohionides, 
ae, m. Echionida (o Penteuszu); 
b) Echioniue, a, um, Echioński, 
do Echiona należący, w ogóle Kad- 
mejski, Tebański (ponieważ Echion 
Kadmusowi przy budowaniu Teb 
pomagał); 2) syu Merkurego, stąd 
Echionius, a, um, Echioński, Echio- 
na tyczący się; 3) malarz Grecki 
około r- 350 przed Chr. 

Echo, us, z. odbicie głosu, odgłos. 
Bologa, ae, ź. wybór, pismo cel¬ 
niejsze wybrane; 2) sielanka. 
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Eelipsis, is, z. solis, Iunac, za- pretorów ułożył edykt powszechny, 
ćmienie słońca, księżyca. któryby służył za zasadę do wy- 

Eclog&rii, orum, wybrane celniej- miarn sprawiedliwości); stąd tak- 
sze miejsca z autorów; 2) ci, któ- że: novas res in edictum addidit, 
rzy z pism wyciągi robią, notent do dawniejszych postanowień nowe 
eclogarii. dodał. 

Ecąuando, przyst. czyż kiedy? 
ecquando te rationem redditu- 
rum putasti? 

Bcąui, i ecąuis, quae lub qua, 
quod, czy jaki, czy tćż, ąuaeris, 
ecquae spes sit, czy tćż jest jaka 
nadzieja? 

Ecąuis, quid, czy kto, czy cza¬ 
sem co, czy może co, rogato, 
ecquid contulerit; 2) ecquid, czy 
też, czy przecie, czy może, ecquid 
in Italiam Yenturi sitis, fac sciam; 
3) ecquo, dokąd tćż, ecquo te tua 
rirtns provexisset. 

Eottleucs, patrz equuleus. 
Edacitas, atis, i. żarłoczność, ob¬ 
żarstwo. 

Edax, acis, żarłoczny, pożerający; 
— przenoś, gryzący, niszczący, 
tempu9, edax rerum: dissipat cu- 
ras edaces; ignis edax Yofritur. 

Edera, patrz hedera, 
Edesaa, ac. i. główne miasto Os- 
droeny w Mezopotamii. 

Edioo, dixi, dictum, 3. z 4 przyp. 
i tr. bez., albo z ut lub ne i tr. 
łącz., albo z marnym tr. łącz., na¬ 
znaczyć, di cm excrcitui ad con- 
yemendum; diem comitiis; zapo¬ 
wiadać, oznajmić, edixit se judi- 
cium non esse facturum; rozka¬ 
zać, nakazać, edicto, ut- habere- 
tur. zakazać, edico tibi, nc vim 
facias; objawić, jussus, quae sci- 
ret, ediceret. 

Edictum, i, n. ogłoszenie, ob¬ 
wieszczenie, rozporządzenie, po¬ 
stanowienie, nakaz urzędowy, ed. 
constituere, proponere, zrobić, wy¬ 
dać; perpetuum co mposuit ed. (po¬ 
dług poprzednich rozporządzeń 

Ediaoo, dtdici, 3. nauczyc się, 
wbić sobie co w pamięć, magnum 
numerom rersunm, poznać, ed. 
usum; ed. quid pararet; w czasie 
przesz, dok. znać, wiedziść. 

Edissero, disserui, dissertum, 3. 
i edisserto, 1. dokładnie opowie¬ 
dzieć, objaśnić, wyłożyć. Tera 
roganti; rem ordine alicui. 

Editicius, a, urn, ogłoszony, mia¬ 
nowany, wybrany, judices; porów, 
ódo. 

Editio, dnia, z. ogłoszenie, miano¬ 
wanie, tribuum, porów, ódo; 2) wy¬ 
danie dzieła, libri; 3) rozporzą¬ 
dzenie, menem m. 

Editus, a, um, wysoki, wzniosły, 
podniesiony; loeus; paululum e 
planicie collis; in conclaYi edito, 
w wyżazćj części domu; *— prze¬ 
noś. Yiribus editior, silniejszy. 

Edo, ódi, esum,edere, lub esse, 
przybiera od sum te zakończenia 
osób, które się od es zaczynają; 
np. es, estis, essem i t. d. jeść, 
pożerać; przysłowie: multos mo- 
dios salis siinul edisse, zjeść z kim 
kilka beczek soli (o doświadczo¬ 
nej , dokładnie poznanćj przyjaźni); 
— przenoś, gryźć, nisz.czyć, edit 
animum cura; mollis flamma me- 
dullas. 

Edo, didi, ditum, 3. wydać co 
z siebie, stąd: wyjawić, wydać na 
świat, rodzić, o żyjąeych, aliquem 
partu, często: editus. urodzony, 
editus regibus; o ziemi; fmetus 
edere; o glosie: wydać clamorem, 
gemitum; o zwierzętach: hinnitus, 
zarżćć; latratus, zaszczekać, — 
przenoś, czyn jaki wykonać, zdzia- 
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lać co, sprawić, zbroić, facinus, 
open, ruinas, caedem, strąg es. 
c&lamitatem; proelium, pugnam 
(wydać); omnia ezempla crudeli- 
tatis in aliąuem (wymierzyć kary 
najokrutniejsze, dla przykładu, 
przestrogi, przestraszenia); specta- 
colum (wyprawiać); 2) wypościć, 
wyzionąć, ani mam lob eztremnm 
Titae spiritum: podobnież: Titam; 
także: cuniculus armato® repente 
edidit (z podkopów uzbrojeni na¬ 
gle wypadli); na str. bier. o rze¬ 
kach: rozlewać się; — przenoś, 
objawić, wyrzec, ogłosić pisma, 
objaśnienia, wieści i t p.; aliąnem 
aoctorem alicojns rei, wyjawić 
kogo jako sprawcę; w szczegół. 
a) o odpowiedziach wyroczni, ka¬ 
płanów i t p. ogłosić, wyjawić, 
Apollo oracolo edidit; h) w przed¬ 
miotach sądowych: objawić, wy¬ 
dać, postanowić, naznaczyć, judi- 
dnm; tribus (naznaczyć do wybo¬ 
ru aędziów w sprawie zwaaćj cau¬ 
sa sodaliciorum, gdzie wybrani 
sędziowie nazywali sięjudicesedi- 
ticii; c) rozkazać, iis editis impe- 
riis; ederet consul, quid-; poet. 
edita, orum, rozkazy. 

Bdóoeo, docui, doctnm, 2. wyu¬ 
czyć czego dokładnie, kogo z czem 
gruntownie obznajmić, o czćra do¬ 
kładną wiadomość podać, z 4 prz. 
osoby i rzeczy; z nasi zdaniem 
względ.; jurentutem mała f&cinora; 
eadem senatom edocet; hnne, quae 
beri rellet, literis edocet: sed id 
(argentum) uude, edoce; edoctus 
artee belli; disciplina in qua 
edoctus esset; edoctus cuncta per 
łegatoa; także: ratio, fama docet, 
z 4 przyp. i tr. bez. 

Eldólo, 1. toporem obrabiać, ocio- 
sywać, gładzić;—przenoś, pismo 
poprawiać, doskonalić, librura. 

JS&óra©, domu!, donritum, 1. po¬ 

skromić, ukrócić, pokonać, wiać 
i przenoś, n atu ram; mos ot log ma 
culoenm edomuit nefas. 

Edoni, omm, m. lud Tracki, 
głośny ze czci Bachusa; stądEdo- 
nus, a, um, Edoński. i EdOnis, 
idls, i. kobieta z Edonu, także 
Bachantka; w ogóle: mieszkanka 
Tracyi. 

Edormio, 4. wyspać się, także: 
z 4 przyp. crapulam, wytrzeźwić 
się; Itionam (rolę Iliony przespać). 

EducAfcio, Onis, i. wychowanie, 
pielęgnowanie. 

Eduo&tor, 6ris, m. wychowujący 
żywiciel. 

Bduofttrix, lois, z. ta która hodu 
jo, wychowuje, karmi, pullorum, 
przenoś, earum rerum parens est 
educatrixque sapientia. 

Eduoo, 1. żywić, karmić, wycho¬ 
wywać, aliąuem libcraliter, in 
semone matris, senectam a licu - 
jus (żywić, pielęgnować kogo 
w starości); o roli: herbae, quas 
humus educat; — przenoś, edu- 
cata hu jus nutrimentis ełoąuentia 

Bdueo, duxi, ductum, 3. wypro¬ 
wadzić kogo skąd, wyciągnąć 
kogo, co, aliquem ex custodia; 
copias e naribus lub ex classe 
(wysadzić na ląd); hominem de 
senatu; aliquem eecnm lub samo 
aliąuem (wyprowadzić, zabrać 
z sobą); nares ex portu (kazać 
wypłynąć, wyprowadzić pod żagle) 
w znacz, wojen, wyprowadzić, ka¬ 
zać wyjść, ex urbe, e castris, ab 
urbe, pubem castris i t p. albo 
samo: mi lit es, cohortes, equi- 
tes i t p. albo z oznaczeniem kie¬ 
runku , dokąd, w jakim celu: exer- 
citum in czpeditionem, copias ad 
bellum, exercitum in aciem i t p. 
także tamo educere, tribus ałmul 
portis, ad aliąuem in aciem; du- 
plici acie ad legionem; 2) wydo- 
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być gladium (e ragina); sinu pn- 
gionem; wyciągnąć, sortem; stąd; 
trcs hornine# ex urna; tribus; 3) 
zaskarżyć, zapozwać, aliąuem iu 
jus; pociągnąć, wezwać, aliąnem 
ad consules, albo samo aliąnem; 
4) uprzątnąć , usunąć, zabrać, wy¬ 
wieźć impedimenta ex caatris; 
spuszczać, wyprowadzić, wypró¬ 
żnić, locum; 5) wznieść, podnieść, 
aliąnem ad suporasauras; wznieść, 
wybudować, turrie summie snb 
astra educta tectis; aram coelo; 
Cyclopum educta moenia* sepul- 
crum; także: podnieść, aulaea; 
wyhodować, odchować, aliąuem; 
wydać na świat, brodzić- [dzenia. 

Edulis, e, jadalny, zdatny do je- 
JGdfirua, a, um, przytwardy. 
Eetion, cnie, m. ojciec Androma- 

chy, król Tebów w CyLicyi; stąd 
Eetionćus, a, um, Eetyonejski. 

JSflhroio, farsi, fartum, 4. nadzie¬ 
wać, napchac, natkać. 

JSfifetum, i, n. wyrzeczenie, prze¬ 
powiednia, wieszczba; 2) zdanie. 

Effectió, ónis, i. uskutecznienie, 
działanie; 2) przyczyna działają¬ 
ca; siła twórcza. 

Effeotor, ória, m. sprawca, wy¬ 
konawca, i effootrix, ioi», i. spraw¬ 
czyni. 

Effbotua, us, m. wykonanie, dzia¬ 
łanie, ąuaesunt in effectn; 2) sku¬ 
tek, następstwo, aliąuid ad effec- 
tum adducere. [ły, nie męzki. 

Bflbminatui, a, um, zniewieścia- 
Bffemlnate, przyst. zniewieściale. 
Eflunino, 1. w niewiastę zmienić; 

zniewieściałym zrobić, quae ad 
cfieminandos auimos pertincnt; vo- 
com eff. [dziki, zdziczały. 

Bfferfttua, a, um, barbarzyński, 
SUffcritM, atis, i. dzikość. 
ZUHro, 1. dzikim zrobić, epeoiem 

orla, Tultum; terram im mani tatę 
beluarum efferari (zdziczćć); eąui 

dolore efferati; — przenoś, roz 
jątrzyć, rozgniewać, oburzyć, ef- 
ferarit ea caedes Thebanos ad 
odium Komauorum; odio iraąue 
efferati; zrobić nieczułym, animos 
mali assuetiidine; robić dzikim, 
solitndo efferat ingenia. 

BffSro, ertuli, eiatum , efferre, wy- 
oieść, zabrać, ex acie aliąuem; de 
templo aliąuem; — przenoś, wyda¬ 
wać, rodzić, ager, effert fruges; cum 
decimo (dziesięciokrotnie); wyma¬ 
wiać, przedstawiać w słowach, sen- 
tentiasinconditie rerbis; pokazać się, 
dać się widzićć, se efferre; 2) wy¬ 
nosić, usuwać, sprzątać, ?exilla 
e castris; signa extra urbem; Hte- 
ras (wysłać, wyprawić); cibaria 
eibi domo (zabrać z sobą); także: 
frumeulum ab Ilerda; ut sua li- 
ceret efferre; wynieść umarłego, 
pochować, quaxn eitnlit aunorom 
nonaginta; ut, qui efferretur, Tix 
ręliąuerit; efferri funere publico; 
amplo funere efferri (mieć pogrzeb 
okazały); przenoś, wydawać co 
na jaw, wyjawiać, rozgłaszać, res 
elata, in rulgus disciplinam effer¬ 
re; in Tulgus militum, priusąuam 
clandestina consilia efferantnr, ó) 
gwałtownie porywać, unosić, qnem 
impetus per castra ad hostes ex- 
tulit; efferri ad norissimam aciem; 
si me efferret ad gloriam animi 
dolor, ad nuilam insolentiam ela- 
tus; efferri laetitia, dolore; 3) pod¬ 
nieść, wznieść, scutum eupra car- 
put; pnlvis elatus, se ariom mo¬ 
do; summa pl&cidum caput extu- 
lit ud da; — przenoś, ąuorumani- 
mi altius se extulerunt; elatus 
studio; quem paullo extulerat for¬ 
tuna; szczegół, a) kogo przez mo¬ 
wę lub pismo wynosić, uwielbiać, 
sławić, ąuorum paifllo anta in 
coclnm fuerat elatus laudibut; stąd 
eff. aliąuem lub aliąaid rerbis. 
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rersibus, laudibus; lub eff. ali- 
quem lub 4liquid bez 6 przyp. 
b) so efferre lub efferri, wynosić 
się, pysznić się, nadymać się, 
chełpić się, być dumnym, wiele 
o sobie rozumićć; stąd często: ela- 
tus aliąua re, secuuda fortuna 
magnisqne opibus elatus; spe, 
lmetitia Tictońae; rictoria i t p.; 
także; clatius se gcrere coepit; 4) 
znosić, taborem; malum patiendo 
(cierpliwie znosić). 

Elfem*, a, um, dziki, rozsrożony, 
jnrentus. 

Effferve»oo, fervi i ferbui, 3. bu¬ 
rzyć się, wrzćć, pontus, iracundia. 

EfFerYo, 3. wybuchnąć, burzyć się, 
z szumem się rozlać, in agros. 

Bff&tua, a, um, osłabiony, wy¬ 
cieńczony, corpus, rires; poeŁSe- 
nectus ef. veri, nie dostrzegająca 
prawdy. 

Efflofcoitos, &tls, i skuteczność, 
działalność. 

EfRc&oiter, %>rzysl. skutecznie, dziel¬ 
nie. 

Effiicai, Acis, skuteczny, dzielny. 
Bfficiena, entis, skutkujący, vir- 
tus est efficiens rołupt&tis, cnota 
jest źródłem roskoszy. 

Bfficienter, ynysl. skutecznie, dziel¬ 
nie. 

Efttoientia, ae, i. skuteczność, sku¬ 
teczne działanie. 

ZHfiolo, feci, fectum, 3. zrobić, 
wykonać, dokazac czego, sprawić, 
uskutecznić, utworzyć, omnia ef¬ 
ficere nitens; u&tura quid efficere 
possit; nihil eum uou efficere pos- 
se ducebant; neque hoc per sena¬ 
tom efficere potuit; wybudować, 
pontem, rates, turres; castellum, 
portom; utworzyć, insulam; wy¬ 
pełnić, .wykonać, mandata, desti- 
nata, munus; ujść, odbyć, spa¬ 
tiom corsu, zrobić, tantos pro- 
gTessus; zebrać, unum conrilinm 

totius Grac ciao; sprawić, wzbu¬ 
dzić, clamores, admirationem; 
moutem arcem (zrobić z góry wa¬ 
rownią), aliquem dictatorem (mia¬ 
nować, obrać); milites alacriores; 
exercitum coufirmatiorem i t. p.; 
ze spój. ut, ne i tr. łącz., ut Ta- 
leret (lex), cffecit; summi ut sint 
laboris. efficiunt; także; ze spój. 
ąnin, gdy poprzedza przeczenie, 
ut effici non possit, quin- oderim; 
dostać, wydobyć, wystarać się, 
wymódz (o pieniądzach), quod a 
Curione effeceram; wystawić, ze¬ 
brać, ściągnąć, zaciągnąć, trede- 
cim cohortes, legionem, exercitum; 
unam legionem ex dnabus; clas- 
sem; wydać, przynosić korzyść 
(ager), qui plurimum ef.; cum oefca- 
vo, ośmiokrotnie, quantum ille 
bonis suis efficere posset; pewną 
liczbę przedmiotów zebrać, zgro¬ 
madzić, magnaiD multitndinem 
(serpentium); numeru m cr&tium; 
o samćj liczbie: tworzyć, stano¬ 
wić, wynosić, qui modus sexa- 
ginta miiis armatorom effidebat; 
pokazywać, dowodzić, wnosić, 
wnioskować z 4 przyp. albo z 4 
przyp. i tr. bez., albo z ut i tr. 
łącz. hoc multo magis efficit na- 
turae ratio; mit efficere, animos 
esse-; efficitur, idzie zatćm, stąd 
wynika, stąd wypada, i 4 prz. 
i tr. bez. albo z ut i tr. łącz. ex 
quo efficitur, hominem homini no- 
cere non posse; ex quo efficitur, 
ut- idem sit utile. 

23fHgiea, ei. i. wizerunek, obraz, 
wzór, kształt, postać, wł&ś. i prze¬ 
noś. cerea; effigies justi imperii, 
reliąuit effigiem humnnitatis suse 
filium; ef. probitatis 2) cień n- 
marlego. 

Efflngp, fiuxi, fictupi, 3. wyra¬ 
żać, wystawiać, przedstawiać, wyo¬ 
brażać, naśladować, casus effin- 
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gere in auro, wyryć na zlocie; 
giUMU euntis; udawać, naślado¬ 
wać czyj chód; manus, nloźyć; 
animo, przedstawić sobie w umy¬ 
śle; mores, przedstawić w mowie, 
opisać; e foro sanguinem spongiis, 
zetrzeć. 

Effiagitttio. 6nlt, i. i efflagitatus, 
us, m. naleganie, usilne żądanie, 
domaganie się. 

Efliagito, 1. żądać bardzo czego, 
domagać się, epistoł am, miseri- 
cordiam; signum a ducibus; effl. 
ut-. [zabić. 

Bffligo, flixi, flictum, 3. zgładzić, 
Bffto, 1. wyzionąć, ignem ore, na- 
ribus ignes; ani mam, nmrzóó. 

Ef&oreaoo, florui, 3. zakwitnąć, 
rozwijać się, okazać się świetnym, 
laudibus ingenii, słynąć dowci¬ 
pem, zdolnością umysłową; ez re¬ 
rum cognitione, znajomością rze¬ 
czy. 

Effluo, fluzi, fluxum, 3. wypły¬ 
wać, upływać, in Oceanom; — 
przenoś, o przedmiotach niepłyn- 
nych i umysłowych; wypadać, 
urnae manibus; annulus, capilli; 
o czasie: upływać, przemflać, 
schodzić, tempus, aestas, aetas; 
ez animo effluere lub samo eff 
pójść w zapomnienie; quod totum 
effluzerat; wyjść na jaw, id quo- 
que effluet. 

Effddio, fodi, fossum, 3. wykopać, 
kopaniem wydobyć, argentum, aes, 
ferrum; effodinntur opes, irrita- 
menta maloram; 2) wykłóć, wy- 
lupić, wy drapać, oculos alicui; 3) 
wydrążyć, latebras, locum; 4) 
rozkopać, przenurtować, przetrząść, 
domos; — przenoś, effodit memo- 
ria illius pectus meum, pamięć o 
nim przeszywa mi serce. 

Eflbr, 1. wymówić, wyrzec; «) ef- 
fari templnm, mówiono o wiesz¬ 
czach (augures), gdy z pewną mo¬ 

dlitwą granice świątyni, która 
miała być wystawiona, oznaczali 
i poświęcali; albo określali prze¬ 
strzeń, na którój wieszczbiarskie 
spostrzeżenia robić mieli; stąd ef- 
fatus, oznaczony; Ó) słowami co 
wyrazić, quod ita effabimur. 

Efifcenite, przysl. bez pohamowa¬ 
nia, popędiiwie. 

EffrenŁtio, ónis, i. wyuzdanie, 
niepowściągUwość, animi impo- 
tentis. 

EfBrenfctua, a, um, wyuzdany, nie¬ 
pohamowany, rozpisany, furor, cu- 
piditas. 

Bffcóno, 1. rozldełznać, wruzdae. 
BffWnua, a, um, nieokiełznany, 
equus;—przenoś, niepohamowany, 
niepowściągniony, gen#, jnrenta. 

Bffringo, frógi, fractum, 3. wyłamać, 
wybić, fores, januam; 2) rozbić, 
roztłuc, zdruzgotać, cistam, crus, 
cerebrum. 

Effiiglo, fugi, fugi tum, 3- ucie¬ 
kać, uchodzić skąd, umykać, gle- 
diatores effogerunt; ex yincuiis 
publicis; emanibus; deproelio; a 
ludis; stabulis; ad regem; często 
w znacz, przech. uniknąć, ucnro- 
nić się, właś. 1 przenoś, periculum, 
inridiam, impetom alicujus; offen- 
donem; nihil teeffugit, nic tobie 
nie jest tajno; cnrarei effugit, nie 
troszczę się o to. 

Effbgium, ii, *. ucieczka, droga 
do ucieczki; effuginm alicui prae- 
cludere; 2) środek albo sposobność 
do ucieczki, effugia pennarum. 

EfTtilgec, fulsi, 2. jaśnićć, błysz- 
czćć, blask wydawać, ductores 
effulgent ostro, decori; Aurora 
effulget tenebris fugatis. 

Effoltus, a, um, podparty, wsparty. 
EJTundo, fOdi, fOstun, 3. wyle¬ 

wać, wypróżniać, procelU imtoem 
effndent; effundi, wylewać się, 
iuber efftmditur deszcz leje; nu- 
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Wbus, z obłoków; super ripas Ti- 
beris effunditur, występuje z ke- 
ryta; — przenoś. a) spiritum ex- 
tremum, animam, ritam, wyzio¬ 
nąć ducha, skonać, umrzćć; tak¬ 
że: voces tales, wymawiać, mó¬ 
wić; tales pectore ąuestus, żal wy¬ 
nurzać; vox in turbam effunditur 
(rozchodzi się); i ram, odiom in 
aliquem; fnrorem; rodzić, wyda- 
wac, fruges; haec aetas effudit 
hanc copiam oratorom; b) se eff., 
wypadać gromadnie, ex carceri- 
bns; castris. II) rozlewać, rozsy¬ 
pywać, anulos; saccos nomorum; 
rozwinąć, rozpuścić, sinum; po*- 
puszczać, zwalniać, habenas; ef- 
tundi; rozszerzać się, incendium; 
— przenoś, honores in mortuos; 
effudi; vobis omnia, quae sentie- 
baa; rozszerzać, terrorem; i) po¬ 
ciski w wielkićj massie rzucać, 
teła, telorum ingentem rim in ali- 
quexn; — przenoś targać się, rzu¬ 
cać się na kogo gwałtownie, im¬ 
petom; c) gromadnie wpędzić, spę¬ 
dzić dokąd, Tcucros in aeąuuin; u- 
uirersos in hostes; equitatum; se 
eff. albo effundi, zwalić się, wy¬ 
sypać się, uderzyć na kogo, se in 
agros; eff. ad ripas: in suos; ef- 
fundi obriam; obalić; zrzucić, a- 
liquem sub portis altis; aliquem 
solo; &quus effundit equitem; pu¬ 
ścić się na co, oddać się j&- 
kićj rzeczy namiętnie, zatopić się 
w czćm, in vinum, in amorem 
alicujus; in lub ad luzuri&m; la- 
crimis, zalewać się Izami; 2) prze- 
trwonić, przemaniować, patrimo- 
nium; aerarium, pecuniam, prae- 
dam, sumptu8; — przenoś, gra- 
tiam alicujus (stracić, pozbawić 
się); wysilać się, napróżno łożyć, 
rires; supremum Aurilium; ibi o- 
mnis effnsus labor. 

EffUse, przysł. szeroko, obszernie. 

rozlegle, na wielkićj przestrzeni 
flnere, sequi, praedari; rastare, 
yagari; — przenoś, nieumiarkowa- 
nie, zbytecznie, gwałtownie, bez 
miary, eisultare, flere; 2) hojnie, 
zbytkownie, rozrzutnie, donare. 

EfPdsio, onis, i. orylanie, rozlanie, 
aquae; b) tłumne, gromadne wy¬ 
sypanie się, hominum ex oppidis, 
c) rozrzutność, pecuniarum; d) nie- 
umiarkowanie, ani mi in laetitia; 
wylanie się dla kogo, effusio ipsius 
in alios. 

JSfftuus, a, um, wylany, nnbibus 
imber; obszerny, rozległy; o żołnie¬ 
rzach: w nieporządku, nie w sze¬ 
regach stojący, rozproszony, ag- 
men, eiercitus, także: effusi pu- 
gnantes; fuga effusior i t p.; o wło¬ 
sach: rozpuszczone, comae, poet 
nymphae caesariem effusae per 
candida colla; o cuglach wędzi¬ 
dłach: popuszczone, zwolnione, 
effusissimis habenis iaraderehos- 
tes, bardzo gwałtownie natrzóć: 
stąd o biegu: prędki, gwałto¬ 
wny effuso cursu; — przenoś, 
niezmierny, nieumiarkow&ny, zby¬ 
teczny, samptus, laetitia, ambitus, 
honores, zbyt hojnie udzielane; 
2) rozrzutny, quis in largitione 
effusior; munificentiae effusjssi- 
mus. 

EgĆlidua, a, um, nieco chłodny. 
Egens, tis, ubogi, potrzebujący 

czego, pecunia; consilii. 
Kgenua, a, um, potrzebujący, po¬ 
zbawiony czego, cierpiący niedo¬ 
statek, omnium; locus aquae. 

Egeo, egui, 2. z prz. 2 albo 6; 
1) potrzebować, medicinae; pecu¬ 
nia, oculis ad cernendum; 2) ss 
careo, nie mićć czego, być po¬ 
zbawionym; lucis egens aei; re¬ 
bus omnibus; non egens yirtutis, 
mężny, waleczny; 3) = desidero, 
pragnąć, armis; si plausoris eges 
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aulaca manentls; qni tantulo eget, 
ąnanto opus est. 

BgĆro, gessi, gestum, 3. wywozić, 
wynosić, wyprowadzać, lapides 
oz mań; tantum nivis; limum; 
przenoś, oddalać, usuwać, robić 
ulgę, egeritur dolor (lacrimis); 2) 
a) wyrzucać, wydawao z siebie, 
dapes; aąuamyomitu; A) porywać, 
zabierać, unosić, praedam ex tec- 
tifi; pecumam ex aerario; aurom; 
c) o czasie: przepędzać, diem, noc- 
tem motu. 

Egesta*, Atls, i. ubóstwo, nędza, 
degere Titam in egestate; — prze¬ 
noś. raentis, rationis, animi, pa- 
trii sermonis; 2) niedostatek, cibi, 
frumenti atque aliarum rerum. 

EgMtÓsus, ęffefttućms, a, um, 
ubogi, potrzebujący czego. 

Ego, ja; często przydaje się met 
dla wzmocnienia, natężenia: ego- 
met, ja sam; ad me, do mnie, do 
mego domu, do moich; a me, 
z mojego, z moich pieniędzy, a me 
solyere. 

Egredior, gressus, 3. wychodzić 
skąd, wyjść, ex oppido; ex suis 
linibus; ex castris; portis; taber- 
naculo; conririo; urbe; wypłynąć 

(o okrętach), e portu; b) wyjść, 
wystąpić (z wykazaniem kieranku 
dokąd); ad portam, in terram; oh- 
viam aiicui: in quem locum egres- 
ei (ex) nari egr. albo samo egre- 
di, wysiąść z okrętu, wylądować, 
w znacz, wojcnnćm: wyciągnąć, 
wyruszyć (ex) castris albo samo 
egredi; por W; ad proelium; in 
pacata; c) przechodzić, przestąpić, 
extra yalhim; extra lines: takie: 
w znacz, przecb.: munitiones; fines, 
flnmen; egredi amulm aetatis sex- 
tum, skończyć sześć lat; — prze¬ 
noś. fortunam hominis, a propo- 
aito (odstąpić); d) iść do góry. 

wstąpić, ad summum montis; in 
altitudinem. 

Eftregie, przyst wybornie, wy¬ 
śmienicie, znamicnicie. 

Egregiua, a, um (e i grex) wlaśc. 
Z trzody wybrany; stąd wyborny, 
odznaczający się, znamienity, wy¬ 
śmienity, poeta, indołes, fides, 
rzadko poet. z przyp. 2. egregius 
animi, formae; rzeczow. egregia, 
o rum, n. znakomite czyny. 

Egrewue, ufr, m. wychodzenie, 
wyjście, odjazd, wylądowanie, 
qua optimum egressum cognore- 
rat; ujście rzeki. 

Ela, wykrzyknik, achl ut elegans 
est; sic non decet, a! tak sięnic- 
godzi; 2) nuż, tedy, dalćjl eia! 
agą, rampę moras, nuż więc po¬ 
śpieszaj. 

Ejaculor, J. wyrzucać, ciskać, wy¬ 
tryskać, aquas; sanguis ejaculatus. 

Ejeotio, ónia, i. wyrzucenie, wy¬ 
wołanie, wygnanie. 

Ej ©oto, 1. wyrzucać, arenas, fa- 
Yłllan^ 

Ejioło, Jćci, jectam, 3. wyrzucić, 
wypchnąć; 1) żyjące istoty: ali- 
quem ex oppido; sessores yeteres 
urbe inaul&que; ałiqu6m in Yiam; 
beluas (o morzu); se, wypaść, 
wyskoczyć, ex oppido, ex silris; 
porta; nari; ex navi in molem; in 
agros-, foras; wypędzić, wygnać, 
wydalić, wywołać, usunąć, post 
ejectos reges; aliquem e cmtate 
lub e republica, aliąuem a suis 
penatibus; aliquem domo; aliquem 
in eiBilium; aliąuem de colłegio; 
de lub e senatu; wygubić, wy¬ 
tępić, wykorzenić, stirpes omnes;— 
przenoś, amorem ex animo; ganić, 
nie pochwalać, odrzucać; 2) o 
przedmiotach nieżywotnych: zwło¬ 
ki niepogrzebane zostawić, wyrzu¬ 
cić, corpus; cadayer ejectum; o okrę¬ 
tach: wylądować, uares in terram; 
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nares ad Chium; w znacz, bier. 
być wyrzuconym, wpędzonym na 
mieliznę, dassis ad Baleares ejl- 
citnr, ejid in litore; także o oso- 
baeh: litore ejectus; ejectus, roz¬ 
bitek; bilem, wyrzucać z siebie; 
linguam, wyciągnąć, pokazać; — 
przenoś, roluptates se ejiciunt, po¬ 
kazują się; superstitiones. 

Bjulalio, ónie, i. i ejnlatue, us, 
i*, narzekanie, utyskiwanie, jęcze¬ 
nie, krzyk żałosny. 

JKjulo, 1. krzyczćć żałośnie, z pła¬ 
czem, płakać z jękiem. 

Ejttro, 1. wyprzysięgać się, przy¬ 
sięgą czego się zapierać; wyrzec 
się czego; stąd w ogóle: odrzu¬ 
cać, forum sibi iniquum; magi¬ 
stratom, consulatum, imperium; 
zaprzeczać co zupełnie, bonam 
copiam. 

Ejuodeirrmódi, podobny (co do 
kształtu i innych własności). 

Ęjuamodi, taki, takiego rodzaju, 
fuisse ejusmodi, ąualem ego vidis- 
sem; 2) zamiast i ta: rant eiasmodi 
constituti, ut-. 

Elabor, laprus, 3. wymknąć się, 
wyśliznąć, rię, wypaść, wysunąć 
się, anguis ex columna lignea ela- 
psus; elapeae manibus cecidere 
tabellae; quum sol elaberetur et 
abiret; clapsa est sica; super ga- 
leam, trans cerricem equi (o po¬ 
cisku); — przenoś. ex isto orerer- 
bum elabi poteet; b) uciec, u- 
mknąć, ujść, ex proelio; dccacde, 
manibus, tełis, occulto aditu; per 
portam; inter tu multum; ut elabi 
non posset (ereccitus); c) w zna¬ 
czeniu sądowem: wybrnąć, być 
uwolnionym, ex crimine, ex ju- 
dicio, i samo elabi; dl wpaść, in 
serritutem; dostać się na górę, 
wznieść się, ignis frondę* elapsus 
in altas; — przenoś, uchronić się, 
uniknąć, omni suspicione; causa 

Elćg&ne 

mihi ełapsa est (przegrałem, spra¬ 
wa upadła); assensio elabitur 
(ustaje). 

Blaboratio, 6nist i. wypracowa¬ 
nie. 

Bl&bóro, 1. pilnie robić, usiłować, 
pracować nad czćm, in literis, tak¬ 
że z nast ut i tr. łącz. 2) w znacz, 
przech. wypracować, wyrobić, ver- 
sus, orationem; elaboratus, staran¬ 
nie wypracowany, także wytwor¬ 
ny; — przenoś, dapes non elabo- 
rabunt dulcom gaporem. 

ElamentAbilii, e, żałosny, gemitur 
Elangueeco, langui, 3. guuśnićć, 
słabićć. 

Elate, ppysl. wzniośle, górnie, 
porównaj effero. 

Elatąjur, a, um, Ełatejski, od Eła- 
ta pochodzący, proles. 

El&tio, onis, z. wzniosłość, górny 
polot, animi, orationis. 

BUŁro, *re, wyszczekać, wyma¬ 
wiać co komu, elatrare aliąuid 
acriter. 

Elatu*, a, um, wyniosły; porów, 
effero. 

El&a, ae, i. miasto w niższej Ita¬ 
lii (Yelia); stąd: aj Eleates, ae, m. 
Eleata, mieszkaniec Elei, o Zeno¬ 
nie założycielu szkoły eleackićj; 
bj Eleaticus, a, um, eleacki. 

Eleote, przytŁ z wyborem. 
Eleotie, ónis, i. wybór, obieranie. 
E lec tor, ória, m. wyborca. 
Electra, ae, i. córka Atlasa, ma¬ 
tka Dardana; 2) córka Agamemnona 
żona Filadesa, siostra Orćsta i Ifi- 
genii. 

Electrma, i, *. bursztyn; 2) mie¬ 
szanina składająca się ze złota 
i piątćj części srebra. 

Eleetus, a, um. wybrany, wybo¬ 
rowy, Tiri electissimi dritatia. 

Electric, us, m. wybór. 
EUgan*, tis, wyborny, udatny, 

piękny, nadobny, wytworny, de- 
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likatny, grz&czny, poeto e\egtn- 
tisumus; epistoła, genns jocandi. 

BUgiater, przysl wybornie, pię¬ 
knie, przyjemnie, wytwornie, u- 
datnie, scriberc, dicere, Utino 
loqui, saltore. 

Ettegantia, ae, £ przystojnośc, pięk¬ 
ność, delikatność, vitoe, terbo- 
ram, orationis. 

Elógi. oram, m. wiersze elegiackie, 
elegia. [giacki. 

Elegia, ae, i. elegia, poemat ele- 
Ełeieua, i, m. przezwisko Bachu¬ 

sa; stąd* Eleleides,um,z. Bachantki. 
Elementum, i, u. pierwiastek, ży¬ 

wioł, w licz- mn. pierwiastki pi- 
gma, głoski, początkowe zasady 
czytania i pisania, el. (prima)dis- 
cere i docere; pierwiastkowe zasa¬ 
dy nauk, el. literarum; poet. po¬ 
czątek, prima elemcnta (Romae). 

EHepfaantuft, i, m. i z. i elephaa, 
antis, m. słoń; u poet. kość słoniowa. 

BlOua, a, om, patrz Elis.^ 
ElefU«tn i Eleuait, Inii, £. miasto 
w Attyce ze świątynią Cerery; 
stąd: Kleualniua, a, um, Elcu- 
zynski; Eleusinia sacra, obrzędy 
religijne na cześć Cerery. 

Eleutherooilioea, um, wolni 
Cylicyjczykowie. 

Elevo, 1. wznosić, podnosić, pod¬ 
wyższać , contabulationem;—prze¬ 
noś. ująć ciężaru, ulżyć, łago¬ 
dzić, aegritudiuem; zmniejszać, 
osłabiać, uwłaczać, auctoritatem 
alicujus, famam. 

Eliaa, patrz Elis. 
Elido, licui, licitum, 3. wywa¬ 
biać, hostem ex paludibus, ali- 
quem insidiis (przez zdradę); ho¬ 
stem extra muros; omnes citra 
flumen; aliquem foras; dobywać, 
vocem e faucibus; sonos nervorum; 
ferrom e terrae cavernis; lapidum 
ictu ignem (wykrzesać); lacrimae 
gaudio elicitae (wyciśnięte); wy¬ 

musić, wymódz, przyniewolić, 
literas ab aliquo; rerbosiore* epi- 
gtolas; rerbum ex aliquo de ali- 
qua re; sermonem; wykryć wy¬ 
badać, dowiedzióć się, arcana; 
caus&s alicujus rei; senteutiam; 
obudzić, wzbudzić, poruszyć,iram 
alicujus; miseńcordiam; przez cza¬ 
rodziejskie zaklęcia: a) wywołać, 
manes, aaimas inferorum; o) przy- 
zywać, sprowadzać, coelo Jorem; 
aąuas plurias; przyprowadzić, 
przywieść do czego, aliąuem ad 
proelium, ad certamen; ad judi- 
cium, ad disputandum; wpro¬ 
wadzić, aliquem in insidias. 

Eliciua, ii,». kierujący piorunami, 
przezwisko Jowisza. 

Elido,lisi, lisum, 3. zepchnąć,strą¬ 
cić, aurigam e curni; — przenoś, 
usunąć, uleczyć, tussim, morbum; 
2) wpędzić, wcisnąć, wprowadzić 
in angustiorem alreum elisum flu- 
ineo; elisus amnis fertur; 3) roz¬ 
bić, roztłuc, rozgnieść, roztrza¬ 
skać , aliquem lub aliquid; — prze¬ 
noś. uerros riltutis; aegritudi- 
ne elidi. 

Eltgo, lćgi, lectum, 3. wyry¬ 
wać, wykorzeniać, herbas; fi- 
brae stirpium eligendae; wybie¬ 
rać, suorum ex numcro adole- 
scentes quosdam; sedem conden- 
dae urbi; corpore ac statura si- 
millimn.ni sui; e malis minima; 
elige de duobus, quem relis; 
szczegół, wybierać kogo ua urząd, 
dostojeństwo, ducem cx natione; 
a miiitibus imperator (Augustos) 
electos; ad imperium couseasu 
militum electo.   , 

Elinńno, 1. (od limeń), wypędzać, 
wyganiać z domu; — przenoś, 
wygadać, wypaplać, dicta foras. 

Klimo, 1. (od lima) wygładzić, wy¬ 
polerować; —przenoś, wydoskonalić, 
poprawić,rationes ad tenuo elimatos- 
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Elinguis, ©, niemy, oniemiały, ©lin- 
guem reddere. 

Bliguo, 1. (o płynach) wyklaro¬ 
wać, przecedzić. 

Eli** idu, f. miasto i kraina w Pe- 
lopenezie, gdzie się odbywały i- 
gTzyska Olimpijskie; stąd: a) Eleus 
i Elius, a, nm, Elejski, z Elidy 
pochodzący; Elei i Elii', orum, 
«• Elejczycy, mieszkańcy Elidy; 
h) Elias, &dis, i. należąca do 
Elidy. 

Bliasa (Eiisa), ao, i. imię Dydony, 
królowćj Kartaginy. 

Bliua, patrz Elis. 
E11xu8, a, nm, uwarzony, ugoto¬ 
wany. 

XU6oo, 1. wynająć, puścić w dzier¬ 
żawę, fundum; gens elocata, czynsz 
opłacający, hołdowniczy. 

BHoeatio, ónia, t wysłowienie, 
wykład krasomówski. 

Bloffiiun, ii, «. napis, tytuł, ee- 
pulcrorum, monimentorum; 2) wy¬ 
kaz, wiadomość, cokolwiek się 
wypowiada, zeznaje. 

Eióąuen*. tis, wymowny. 
Eloąuentia, ae, i. wymowa. 
Elóquium, ii, *. krasomówskie 
wysłowienie, wymowa. 

Bldauor, loąuntus i locutus, 3. wy¬ 
mawiać, wyrzec, wysłowić, elo- 
quar, an sileam, z 4 przyp. lub 
z 4 przyp. i tryb. bez.; szozegól. 
o krasom.: cogitatapraeclareeloąui. 

Hlfiraa, i, m. rzeka w Sycylii; 
atąd: ą) Elorius, a, um, Eloryj- 
ski; h) Elorini, orum, m. Elory- 
nowie. 

®lp4nor, Ória. m. towarzysz Ulis¬ 
sesa. 

Slfloeo, luii, 2. jaśnićć, hlyszczóć, 
wiato, i przenoś, rirtutibus elunt 
(ząjatoiał, odznaczył się), ejus elo- 
ąuentia ehudt; amidtia magia In¬ 
ter aaąnales el. (pokazuje się)* 

JEluctor, L pasować się, z trudno¬ 

ścią się dobywać, aqua elncUbi- 
tur omnis; także z 4 przyp. ęl. 
nires, wybrnąć z zamieci śnie¬ 
żnych. 

Eliioubro, i -or, I. wypracować 
co przy świćcy. 

Eludo, iusi, lusum, 3. inówiąo o 
walczących: uniknąć ciosu, uchy¬ 
lić się, zastawić się czem; w ogó¬ 
le: oszukać, podejść; podstęp zro¬ 
bić, canes; aliąuem aliqua re; dla 
igraszki co robić, pognam; —prze¬ 
noś. drwić z kogo, żartować, uaj- 
grawać się, wyszydzać, gioriam 
ałterius; artem; 2) nieprzech. o 
wodzie: oplókiwać, m&re litori- 
bns. 

Bltlgeo, lnxi, 2. złożyć żałobę; 2) 
opłakiwać stratę* patriam. 

Eluo, lui, lutom, 3. wymyć, wy- 
płókaó, wyprać, — przenoś, za¬ 
trzeć, zagładzić, maculas furto- 
mm; crimen; rozpędzić, oddalić, 
curas. 

EłuaAtea, ium, m. Ind Galiński 
w Akwitanii. 

matu*, a, om, wypłókany, slaby, 
wodnisty, niepożywny. 

EUtnrlee, ei, i. wezbranie wody, 
powódź; — przenoś, zguba, znisz¬ 
czenie, cmtstis; 2) przepaść, ot¬ 
chłań, głębia. 

3Eluvio, 6nls, z. powódź, wylew. 
Mymiia, i dis, i. kraina Perska; 

stąd Elymaeus, a, um,Elimejskl 
i Elymaei, orum, m. Elimeowio. 

Elyeium, ii, n. miejsce pobytu 
cnotliwych w krainie podzićmnćj; 
stąd: Elysius, a, um, Elizejski, 
campi Elysii. 

JDmanoipo, 1. wypuszczać syna 
z władzy ojcowskićj, czynić go 
panem swój woli; usamowolnić; 
b) dziecię z pod władzy swojćj 
oddać pod władzę ojca prarbra- 
ncgo, filiom alicui; ci odstąpić ko¬ 
mu oo na własność, zgrom. Stąd 
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n później. pisarzy emancipatio, 
onis, i. usamowolnienie, zrzeczenie 
się praw swoich do czego. 

Smino, 1. wypływać, ex fonte:— 
przenoś, pochodzić, powstawać, 
wynikać, orać początek, malano- 
stra istinc emanant; ex ąttihus 
generihns emanant partes; 2) roz¬ 
chodzić się, rozgłaszać się, roz¬ 
szerzać się, fama; in rulgus; nie- 
osob. emanat, jest rzecz widocz¬ 
na, widać, pokazuje się. 

Emathia, ae, i. dawne nazwisko 
Macedonii, późnić) kraina Mace¬ 
donii; n poet. Tessalia. Stąd: a) 
Emathis, idia 9Łdo Ematyi należą¬ 
ca, w ogóle Tessalska; b) Ema- 
thius, a, nm, Ematycki, Mace- 
donski, Tessalski. 

Ematćiresoo, matami, 3. dojrze¬ 
wać; — przenoś, lagodnićć, ira. 

nirnw, aoia, mający chęć do ka¬ 
powania. 

Emblćma, itia, n. wykładana ro¬ 
bota, mozajka; 2) ozdoby w ro¬ 
dzaju płaskorzeźby, do naczyń, 
które się dodawały i zdejmowały 
bez żadnego uszkodzenia, pocnld 
cum emblcmatis; emblcmata de- 
trahebautur 

Bmbolium, ii, n. wtrącenie, do¬ 
datek między aktami jakićj sztuki 
scenicznej. 

Emend&billB, c, dający się popra¬ 
wić, łatwy do poprawienia. 

Hmendate, przyst. bez błędu, po¬ 
prawnie, loqui. 

Emend&tio, 6nls, z. poprawa. 
Emendator, 6ria, m poprawiacz. 
Emendatrix, ioia, z. poprawicielka. 
Emendatus, a, nm, poprawiony, 

bezbłędny; we względzie moral¬ 
nym: dobry, bez nagany. 

JSmendo, 1. poprawiać, polepszać; 
we wiględzic moralnym: popra¬ 
wiać, prostować, do porządku, do 

posłuszeństwa przyprowadzać, ci- 
Yitatem legibus; ritia adolescon- 
tiae yirtutibue, błędy wieku mło¬ 
dego nagrodzić dobrcmi przy¬ 
miotami. 

Ementior, 4. skłamać, zmyślić, fał¬ 
szywie przedstawiać, ementiti suat 
in eos; genus suum; ementior, 
me obstrictum esse- w znacz. bier. 
ementita auspinia (zmyślone). Cic. 
Tbil. II. 35. 

Bmereo, merui, meritum. 2. i 
emereor, meritu*, 2- zasłużyć nn 
co, zarobić, zjednać sobie prawo 
do czego, pecuniam; emeruit ba- 
bere fidem. em. poni. b) położyć 
u kogo zasługi, zobowiązać sobie 
kogo, aliqucm emeruissse; 2) wy¬ 
służyć, stipendia; także biernie: 
skończyć się, annuae operae emc- 
rentur, stipendia emerita, tempns 
suum emeritum habere, wyslnźyć 
swoje lata; stąd emeritus, wysłu¬ 
żony, zużyty, niezdatny do użycia, 
aratrum. 

Emergo, mersi, mersum, 3. wy¬ 
ciągnąć, wydobyć, z głębi; ke em. 
lub emergi, wydobyć Bię, wy¬ 
brnąć, e flumine; cx undis; 
profunda palude ; — przenoś, se 
e malis, wyratować się, wybrnąć 
z nieszczęść; 2) w znacz, nie- 
przeeb. wydobyć się, pokazać się, 
wyjść na jaw, equus emorsit ex 
flumine; em. e patńo regno; —- 
przenoś, a) wydobyć się. uwolnić 
się, ciTitates emerserunt; exju- 
dicio peculatns emergere; yaletn- 
dine incominoda; ex mendicitatc; 
b) pokazać się, dać się widzićć, 
ex quo emergit reritas. 

Bmetioa, ae, i. lekarstwo sprawu¬ 
jące wymioty, em. facere. 

Emfetlor, mensus, 4. wymierzyć, 
przemierzyć, spatium oculis; prze¬ 
biega/: , przejechać, odbyć drogę, 
spatium, Her, takie biernie: pars 
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itinerie ©mensa; 2) przypisywać, 
przyznawać, udzielić, cnr non ali- 2uid patriae tan to emetiris acervo? 

licui yoluntatem. [wykosić. 
Hm&to, messui, messum, 3. wyżąć, 
Emioo, mieni, &re, wyskoczyć skąd, 
zabłysnąć, prędko wystąpić, po¬ 
kazać się, właś. i przenoś, flam- 
ma e monte; cor emicat (drga); 2) 
wyskoczyć w górę, saltu in cur- 
mm; ter solo emicnit; scopulus 
emicat (wystaje, sterczy, wznosi 
się). 

Bmlgro, 1. wyjść, wynieść się, 
wyprowadzić się; demo lub e do- 
mo; Eleusin; — przenoś, e rita, 
skończyć życie. 

Emlneni, tis, wydatny, wysoki, 
wzniosły; — przenoś, odznaczają¬ 
cy się ,* znamienity, celujący, di- 
gnitate Tir. 

Mmlnentia, ae, i. wyniosłość, wy- 
datność, habere eminentiam, od¬ 
znaczać się postawą; — przenoś. 
a) dostojność, wyższość; bj w ma¬ 
larstwie: co szczegółmćj w oko 
wpada, światło, pictores multa 
Tident in umbris, et in eminenlia, 
quae nos uon Tidemus. 

Emineo, minui, 2. sterczćć, wy¬ 
stawać, ex terra; aqu&; super 
fluctus dorso; per ceiricem; in 
altitudinem quinquaginta pedum; 
albo samo em.; — przenoś, a) wy¬ 
stąpić, wykazać się, być widzia¬ 
nym, crudelitas ex toto ore; b) 
odznaczać się, celować, Demosthe- 
nes inter omnes; saper ceteros; in 
negotiis, altius; c) wydobywać się, 
uwalniać się, animus eminebit 
foras. 

Eminus, przysl. opodal, zdaleka, 
pugnare; jaoćre, ostentare. 

Emiror, 1. podziwiać, dziwić się, 
aliquid. 

Bmiss&rltun, ii, w. kanał, upust, 
row odpływowy 

Emiaa&riufl, ii, m. wysłaniec, szpieg. 
Emiasio, ónla, z. wypuszczenie, 
serpentis, anguis; 2) wyrzucanie, 
ciskanie machin wojennych, teli, 
ballistarum. 

E mit to, misi, missum, 3. wysy¬ 
łać, wyprawiać, eqnitatus pabu- 
landi causa emissus; &liquos pa- 
bulatum; paucos narigio in ripam; 
kazać wyruszyć, kazać wyjść, od- 
sćłać, essedarios ex silris; cohor- 
tes cx statione, exercitus in Asiam; 
eąuitibus emissis; także, Thracas 
in beluas; kogo wypędzić, wy¬ 
gnać, wyprzeć, &liquem ex domo; 
aliquem; ciskać, miotać, rzucać, 
pila; hastam in fines eorum; in 
nave8 saxa; fulmina; o owadach: 
aculeos in aliąuem (wypuszczać); 
— przenoś, maicdictum em., mio¬ 
tać zlorzeczeństwa; facetum dictom, 
żartować; pismo ogłosić, wydać, 
puścić w świat, aliquid dignum 
nostro nomlne; elegos wypusz¬ 
czać, wydawać, eąuitatum; — 
przenoś, auim&m em., wyzionąć; 
często: a) o glosie, tonach i t. p.: 
wydawać z siebie, dawać się sły¬ 
szeć, wyTzec, wymówić; sonitus 
varios linguae; Tocem; vox coelo 
emissa; semel emissum Tolat ir- 
revocabile yerbum; b) o wodzie: 
wypuszczać, sprowadzać, aquam 
ex lacu Albano; osuszać, lacum; 
także: lacrimas em., Izy ronić, pł*- 
kać; 2) dozwolić wyjść, puścić, 
aliąuem noctu por v&llum; w wy¬ 
ścigach , gonitwach i t. p. dozwo¬ 
lić wystąpić w szranki, aliquem 
o carceribus; wypuścić, uwolnić 
z wiezienia, aliquem e łub de 
carcere, ex rinculis. e custodia; 
neque legibus Atheniensium emit- 
ti poterat; w znacz, wojenaóm* 
aliąuem ex obsidione, albo samo 
aliąuem aliąuem eub jagum; tak¬ 
że: llbrft et aere liberatum; upu- 
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śdć, imi mann (z ręki); caaenm 2) wzruszać, wstrząsać, mwoa 
on (z dziobu); takżo: acutum ma- 
nu (złożyć); — przenoś, pościć, 
■wypościć, aliąoem de manibus; 
hostom de lob e manibus; certa- 
jnen manibus; emissa de maniboa 
res est. 

Emo, imi, eznptom, 3. kupować, 
&liqoid de aliąuo; bene lob parro 
(tanio), małe lob magno (drogo); 
minoris (tanićj); także: kopić, na¬ 
być na sprzedaży publicznćj; se- 
mel empta retinere; rzeczotc. emp- 
tom, i, n. kupno; kontTakt knpna; 
— przenoś, ujmować kogo, prze¬ 
kupić, na swoją stronę przecią¬ 
gnąć, zobowiązać, judicom donis; 
costodem munere; okupić, hono¬ 
rem vita; aeteruom nomen sau- 
guine. 

Emoderor, &ri,umiarkować, zmniej¬ 
szyć, dolor emodcrandus erit. 

Emodulor, ari, melodyjnie opiewać. 
Bmolimentum, i, n. dołożenie 

wielkiej pracy, usiłowanie, trud. 
Bmolicrr, 4. zrobić co, wykonać 

z pracą. 
Bmollio, 4. zmiękczyć; b) zwolnić, 

bomor arcus fundasąue ot amenta 
emollierat; — przenoś łagodzić, 
mores artibus; zniewieściałym zro¬ 
bić, exercitum. 

Kmolumentum, i, n. pożytek,ko¬ 
rzyść, emolumento essealicui, być 
pożytecznym komo, 2) dobry sku¬ 
tek, skuteczność. 

Emóneo, ere, bardzo napominać. 
Emorior, mortuus, mori, umierać; 

— przenoś, zaginąć, zniknąć, laos 
emori non potest. 

Bm6vcof mori, mótum, 2. wyru¬ 
szyć; wyrugować z miejsca, osu¬ 
nąć, oddalić, wypędzić, plebem 
de medio, e foro; aliąoem sena¬ 
tu, arna tectis; legatos coria; — 
przenoś, pestilentiam ex agro Ro¬ 
mano; bis dictis curae emotae 

IUQa&uieiiubquc. 

Empedooles» is, w. filozof grecki 
z Agrygento w Sycylii, Pitago- 
rejczyk; stąd HmpódoclSua, a, 
om, Empedoklejski i Empedoolfta, 
órum, n. nauki, zasady Empedo- 
klesa. 

BmpŁrici, 6rum, f». lekarze, któ¬ 
rzy się głównie na doświadczeniu 
opierają. 

Empórium, ii, n. plac publiczny, 
targowy, rynek. 

Emptio, ónis, z. kupno, kupowa¬ 
nie zwyczajne lub na przedaży 
publicznćj; także: rzeczy kupione, 
ox istis emptionibus nollam desi- 
dero. 

Bmptor, ória, f*. kupujący, naby¬ 
wca, licytant, zakopujący na prze¬ 
daży publicznćj. 

Emungo> munxi, munctum, 3. u- 
cierać nos; —* przenoś, oszukać, 
odrwić, aliąoem; homo emunctae 
naris, dowcipny, obrotny. 

Emunió, 4. należycie umocnić, ob¬ 
warować dobrze, locum, morom. 

En, wykrz. oto, z przyp. 1 albo 
4 cn mcmoria; en aras; en aspi- 
ce, patrzno; en unąuam audisti? 
czy kiedy nie słyszałeś? en bace 
promissa fides est? takaż to jest 
pewność obietnicy? 

Enarrabilis, e, dający się opowie- 
dziść, łatwy do opowiedzenia. 

Enarratio, 6nU, i. wykład, opo¬ 
wiadanie, objaśnienie. 

Enarró, 1. opowiadać, wykładać, 
rem ordine; objaśniać, poemata. 

Enasoor, natus, 3. wyrastać z czego. 
Enato, 1. wypływać; — przenoś, 

wybrnąć z przykrego położenia, 
wywikłać się, ex aere alieno tan¬ 
dem en&tavit. 

En&rigo, 1. odpłynąć, wypłynąć, 
—przenoś, wydobyć się, wybrnąć, 
e ąuibus tanąuam e scruposis co- 
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tibu* enaTigarit oratio; 2) prze¬ 
płynąć, przebyć, unda omnibus 
•MTigand a.* 

SnoałMcuł, 1, *». jeden z gigantów. 
Endo, pnyim. d&wn. _ in. 
findfmion, Cni*, m. syn Etliusza 
(Aethlius), ojciec Etola, podług 
powieści bajecznśj odSemeli w Ka- 
ryi na górze Latmus w śnie wiecz¬ 
nym pogrążonym został; stąd: som- 
nus Endymionis. 

Enóoo, necui, nectum, 1. zabić, 
zamordować; 2) dręczyć, wycień¬ 
czać, nękać, prorinciam enectam 
tradere; Tantalus siticnectus; avis 
famę en. 

Bnerr&tua, a, um, osłabiony, bez¬ 
silny, wycieńczony, wątły, właś. 
i przenoś, philosophus; oratio, sen- 
tentia. 

Bnerro, 1. osłabiać, wątlić, non 
piane me enenrayit Bencctus. 

Eneti, órum, *». lud w Pafiago- 
nii, który pod dowództwem An- 
tenora osiadł na wybrzeżu morza 
Adryatyckiego. 

Engona*i, lub engonasin, nieprzyp. 
klęczący, konstellacya. 

Engyon, yi, n. miasto w Sycylii; 
stąd Enguinua, a, um, Enguin- 
ski i Engulni, órum,wi. Engui- 
nowie. 

Enim, spój. (zwykłe nie kładzie 
się na początku), bo, albowiem, 
mianowicie że, zwłaszcza źe; 2) 
czasem zamiast enimrero, profecto, 
ille enim rerocatus, on w samćj 
rzeczy przywołany; 3) at enim, 
sed enim. ale właśnie, ale jużci, 
sed enim audierat duci progeniem; 
enim superabat Ycrtumnus. 

Enimvero, 1) w istocie, rzeczywi¬ 
ście, prawdziwie; 2) atoli, jednak. 

Enlpeu*, Si, albo eoa, m. rzeka: 
1) w Tessaliotydzie; 2) w Pieryi, 
Krainie Macedońskiej. 

Eniaud, patrz eniius i enitor. 

Emtoo, nitui, 2. błyszczćć, świe¬ 
cić się, jaśnićć, odznaczać się, 
blask wydawać, właś. i przenoś, 
Athenae enitebant; Tirtus enituit; 
decus enituit ore. 

Enltewoo, nitui, 3. jaśnićć, błysz¬ 
czćć, właś. i przenoś. 

Enitor, nisus i nizus, natężać siły 
dła wydobycia się, przedzierać 
się, per adrersos fluctus; w znacz, 
przech. wydawać, rodzić; 2) piąć 
się, włazić na górę, ut primi non 
facile eniterentur; iu rerticem 
montis; qua vix reccntes enitantur 
equi; poet. riribus fnrearum; — 
przenoś, usiłować, natężać siły dla 
osiągnienia czego, in aliqua re; 
ad consulatum; ad dicendum; omni 
opera enitere, ut quam plurimis 
prosis; tantum ut-; także biernie: 
ab iisdem enisum est, ne tale de- 
cretum fieret, Sallust Jug. 25. 

Eniwua, a, um, usilny, aniiior 
cura. 

Enixe, przysł. usilnie, gorliwie, 
z wielkićm natęźeni<fto, operam 
dare, enixius opem ferre. 

Enna, ae, i. miasto w Sycylii; 
stąd: a) Ennaeus, a, um, Ennej- 
ski; b) Ennensis, e, Enneóski, 
i Ennenses, ium, 7H. JEuneńczycy. 

Enniua, ii, m. jeden z najdawniej¬ 
szych rz.ymskich poetów, pocho¬ 
dzący z Rudyi, miasta Kalabryi. 

Eno, 1. wypływać, wypływając 
uchodzić, e concha; in terram; 
2) wyłecićć, lecićć dokąd; insuo- 
tum per iter gelidas enavit ad 
Arctos. 

Enod&te, przysl. jasno, wyraźnie. 
Enod&tio, 6nis, i. objaśnienie 
Enod&tus, a, um, wyjaśniony, wy¬ 
tłumaczony. 

Enódis, e, bez sęków, gładki. 
Enódo, 1. obcinać sęki; — prze¬ 

noś. objaśniać, tlómaczyć, nomlna, 
praecepta. 
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Bnmfer, fi ensiger. era, erom, miecz 
niosący. 

JBnais, ia, m. miecz. 
Kntello, ae, i. miasto w Sycylii; 

stąd: Entellinus, a, um, z Entelii, 
Entelliuski; Entellini, oram, m. 
En teł lino wie. 

Enthymfima, fttia, i. gatunak ▼nio¬ 
ska, ▼ którym się opuszcza zda¬ 
nie pośrednie czyli mniejsze. 

Undbo, nnpsi, nuptum, 3. idąc 
za mąż przejść do niższego stanu, 
patridam plebejo nuptam, qaod 
e patribus enupsisset, saeris ar- 
cnerant 

Enuelełte, prz&tł. prosto, ber o- 
zdób, jasnot wyraźnie, dicare. 

Kzmole&tua, a, nm, czysty,szcze¬ 
ry; 2) jasny, wyraźny, ale bez 
ozdób, genus dicendi. 

Enuoleo, 1. wyluszczyć;—przenoś, 
wyjaśnić, wyłożyć, wytłómaczyć. 

Enumeritio, dnia, i. wyliczenie, 
krótkie powtórzenie jakiej rzeczy. 

Enumero, I. wyliczać, odliczać; 
2) wymieniać, objąć opowiadaniem, 
multitudinem beneficiorum;longum 
est enumerare proelia, ne plum 
cuumerando dcf&tigamus lectorem. 

Enuncifitio, ónis, i. oznajmienie, 
objaśnienie, wyrzeczenie; wykład. 

Enunoi&tum, i, m. wyrzeczenie, 
zdanie. 

Enunoio, 1. wymówić, wysłowić, 
wyrazić, objaśnić; 2) wygadać, 
wypaplać, wydać, my steru*; con- 
silia hostibns. 

JCnuptio, ónis, i. wydanie córki 
za inąż za osobę niższego stanu 
geutis. 

Enutrio, 4. wyżywić, wykarinić, 
wychować. 

£o, m, albo ii, ituxn ire, iść, ad 
a)iquem; ad cociiam-; ad Campa- 
niam; ea, tamtędy; co rocc, qao, 
retro; saeris (od obrzędów reli¬ 
gijnych); spectatnm Indos; cubi- 

tam; domos, irepedibns (pieszo); 
ire viam long&m (przedsiębrać da¬ 
leką podróż); iter constitutum (za¬ 
mierzoną podróż odbywać); ite, 
consulite; poct: ire eqnis lub sa¬ 
mo ire, jechać konno, quos omnes 
euntes mirata fremit juventus; pup- 
pibns ire, albo samo ire, płynąć, 
żeglować, ipsi, quibns aspera quon- 
dam visa maris facies, ire Yolant. 
W szczegół, a) w znaczeniu wo¬ 
jennym: iść, ciągnąć z wojskiem, 
copiaa non ituras; in Macedo- 
niam, i t. p. Sardea iturum se; in 
aciem; per fines; antę prima si- 
gna; suis subsidio; alioui subsi- 
dio in Aegyptum; mazimis itine- 
ribus ire (spiesznym iść pocho¬ 
dem); ire ad saga lab ad arma 
(jąc się broni, brać się do oręża, 
uzbrajać się do wojny); ire in, lub 
ad lub contra aliquem, rzucić się 
na kogo; obvinm ire alicni (wyjść 
na spotkanie, zastąpić drogę); b) 
o głosujących: ire iu sententiam 
(pedibus), przystawać na czy¬ 
je zdanie; przeciwnie: iu alia 
omnia ire, być przeciwnego zda¬ 
nia; c) ire in aliquid, brać się do 
czego, fil poenas, karać; in sce- 
lus, popełnić zbrodnię.; in lacri- 
maa; in jus dc sua re, proces 
w swej sprawie prowadzić; in du- 
plum, podwoić; d) ire per gladios 
przechodzić przez miecze; perlau- 
des, chwalić; 2) polączcne z supl- 
num znaczy: mićć zamiar, chęć, 
dążyć do czogo, omnes bonos por- 
ditum ire; 3) przenoś, it ad ae- 
thera clamoi, wznosi się; rumor 
it, rozchodzi się, rozszerza się; 
circulus auri obtorti itper coiluoi, 
łańcuch otacza szyję; cunt anui, 
przemijają, upływają; it flurius, 
płynie; si non tanta quies iret, 
gdyby nie trwała, nie utrzymy¬ 
wała się ciągle tak wielka spokoj- 
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nolć; Incipit res melius ire; za¬ 
czyn*. się lepićj powodzić; res eo- 
dem cursn eunt. 

Bo, prsygł. (przestarzały przyp. 3. 
od zaim. is); a) tam, n& pyt. dokąd, 
renire rererti; se recipere: ć)eo 
usque, aż do tego czasu; c) do te¬ 
go, accedcrc; d) tak daleko, tak 
dalece, do tego punktu, eo rem 
adducam; takie z przyp. 2: oo re¬ 
rum Tentom est; 2) przyp* 6. tam, 
(na pyt. gdzie), eo loci; przy stop. 
wyż. tćm, co melius; przez to, 
dla tego, non eo dico. 

Bodem, przyst. przestarzały przyp. 
3, na pyt. dokąd: tamie, do te¬ 
goż, pertinere; 2) szósty przyp. na 
pyt. gdzie: tamże, eodem loci. 

Boa, eois, 4. zorza poranna; stąd 
Eous, a, um, wschodni; rzsczoio. 
Eons, i, w. a) kraj wschodni; b) 
jutrzenka. 

Bpaatus, a, om, pożarty. 
Ephebub, i, m. młodzioniec, ma¬ 
jący od 16 do 20 lat. 

BphemerU, idls, 4. dziennik. 
BphósuE, i, i. jedno z dwunastu 
miast dońskich w Azyi Mniejszćj; 
stąd Ephesius, &, urn, Efezyjski. 

Ephippiatue, &, urn, używający 
siodła eques. 

Eptdppium, ii, n. siodło; przy¬ 
słowie; optat ephippia bos, piger 
optat araro caballus, stosuje się 
do tych, którzy nie są ze twego 
losu zadowoleni. 

Bphdrus, i, m. efor, dozorca, Efo- 
rowie byli urzędnicy u Lacede- 
mończyków w liczbie pięcia przy 
królach. 

Bphyra, ae, i -e, es, 4. dawne 
nazwisko Koryntu; stąd a) Ephy- 
raeus, a, um, Koryncki; 6) Bphy- 
rfttus, a, um, Koryncki; 2) na¬ 
zwisko nimfy morskićj. 

Bpibate, ao, m. żołnierz okrętowy. 
Eploópos, on, wiosłami opatrzony. 

BpierŁtea, is, «*. mocny, potężny. 
BpiaOrus, i, m założyciel nazwa- 

nćj od niego sekty Epikurejczy¬ 
ków; stądBplourtus, a, um, Epi- 
kurejski i Epicuraei, orum, ». 
Epikurejczyko wie, uczniowie i zwo¬ 
lennicy Epikura. 

Bpicue, a, um, epiczuy, bohatór- 
ski, poeta, carmen. 

Bpidaurus, i, i. miasto; 1) w Dal- 
macyi: 2) w Argolidzie ze 4wi%- 
tynią Eskulapa; stąd Epidaurius, 
a, um, Epid&uryjski. 

Bpigramma, &tia, f». napis; 2) 
krótki poemat myśl dowcipną za¬ 
wierający. 

BpilÓguj, i, m. zakończenie mowy. 
Bplmótheui, M, m. brat Prome¬ 
teusza; stąd Epimethis, idia, 4 
córka Epimeteuaza, Pyrra. 

Bpiphanfta, ae, ż. miasto w Cy- 
licyi. 

BpiphÓra, ae, 4. katar. 
Epiru*, i, 4. kraina w Grecyipół- 

nocnćj; stąd: a) Epirensis, e, do 
Epiru należący; b) Bplrótea i Bpi- 
r5ta, ae, m. Epirota, mieszkaniec 
Epiru; c) Epiroticus, a, um, do 
Epiru albo Epirotów należący. 

Bpistóla, ae, s. list, ep. ezarare, 
list napisać, signare, obsignare, 
zapieczętować; tolrere, rozpieczę- 
tować. 

BpitapUiua, a, um, pogrzebowy, 
in epitaphio (sermone). 

Bpitóme, es, i. wyciąg, krótki 
zbiór. 

Bp&des, um, m. gatunek ryby 
morskićj. 

Bpopa, Ópis, nu dudek. 
Bpos, n. wiersz bohatórski. 
Bpóto, potari, potum, 1. wypić;- 
przenoś, wyssać, nabrać w siebie, 
pochłonąć; przepić, terreno blatu 
Lycus epotus; (argentum) come- 
sum, epotum. 

Bpulae, łrum, 4. potrawy, zwZasz- 



290 Ereotua apnliria 

cza wytworne; uczta, biesiada, 
bankiet. 

EpularU, e, biesiadny, bankieto¬ 
wy, do uczty należący, dies; sa- 
cnficium, ofiara połączona z bie¬ 
siadą. 

Epulo, 6nis, m. człowiek ze zgro¬ 
madzenia kapłanów (triumviri lab 
septcmviri epuloncs), którzy byli 
przełożeni nad ucztami religijnemi, 
dawanemi na cześć bogów. 

Epulor, 1. biesiadować, bankieto¬ 
wać; saliarem in modum, koszto¬ 
wnie; modice cum sodalibus, 
skromnie; także w znacz, przech. 
aliąuem epulandum tradere (po- 
nere). 

Epulum, i, n. uczta, biesiada, 
dare, praebere, Jovia epulum lu- 
dorum causa. 

Equa, ae, ż. klacz. 
Eąuefl, His, m. i z. jadący konno, 
jeździec, szczegół, w znacz, wojen.; 
w licz. urn. equites, jazda; także 
w znacz, zbiorowćm w licz. poj. 
integmm eąuitem; magister equi- 
tum, naczelnik jazdy; 2) obywa¬ 
tel ze stanu rycerskiego. 

Ekpiester, stris, stre, do jazdy na¬ 
leżący, spolia equestria; 2) nale¬ 
żący do stanu rycerskiego, cen- 
sus, dignitas. 

Eąuidem, przysł. (ego i quidem), 
najczęściej z osob. 1. 1. p., ja zaś, 
ja przynajmniej, co do mnie, equi- 
dem non Tideo; equidcm doleo; 
kładzie się i £ innemi osobami, 
zaiste, zapewne, equidem non est 
credibile. 

EquHe, is, stajnia. 
Bqulnus, a, urn, koński. 
BJquIria, 5rum, n. igrzyska konne 
i wozowe w Kzymie na cześć Mar¬ 
sa ustanowione. 

BtfUUbilii* c, zdatny do jazdy. 
Bauttttoa, us, m. jazda; 2) stan 
rycerski. 

Eąuito, 1. jechać konno; — prze¬ 
noś. o burzy: przebiegać, przela¬ 
tywać, Eurus per Siculas eąuita- 
vit undas. 

Equuleus, ći, m. konik, źrebię;— 
przenoś, gatunek tortury. 

Equus, i, m. koń, jungere equos, 
zaprzęgać, rheda juncta equis, wóz 
z zaprzęgiem konnym; merere e- 
quo, służyć w jeździe; equi Tiri- 
que, jazda i piechota; stąd eąuis 
viris, lub viris equisque, lub 
equis Yirisque, z całą siłą, z woj¬ 
skiem pieszćm i jazdą: 2) equus 
bipes, koń morski; 3) gwiazdo¬ 
zbiór, Pegaz. 

Equus Tuticua, i, miasteczko 
w niższój Italii. 

Eradico, 1- wykorzenić, wyrwać 
z korzeniem; — przenoś, wynisz¬ 
czyć. . 

Ur&do, rasi, rasum, 3. wyslnrobac, 
— przenoś, wytępić, elementa cu- 
pidinis; curam babendi. 

Brana, ae, miasteczko w Cylicyi. 
Er&sinus, i, w. rzeka w Argoli- 

dzic. 
Erato, us, f. muza śpiewów mi¬ 
łosnych, w ogóle: muza. 

Eroisoo, 3. dzielić się czćm, roz¬ 
dzielać między siebie mąjątek, 
actio eTciscundae familia©, roz¬ 
dzielenie majątku między współ¬ 
dziedzicami. 

Krotum, i, n. dziedzictwo nieroz- 
dzielone; e. ciere, dzielić. 

Brebua, i, m. bóstwo podziemne, 
2) świat podziemny, kraina umar¬ 
łych; stąd Erebeus, a, um, pod¬ 
ziemny. 

Brecht heus, ei, m. król Atenski; 
stąd: ajErcchtheus,a, um, Erech- 
tejski; h) Erechthidae,arum, Erech- 
tydowie, Ateńczycy; c) Erechthis, 
idia, i pochodząca od Erechteu- 
sza, Orithyia sibo Procris. 

Breetus# a, um; wyprostowany, 
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wzniesiony, prosty, prosto stoją¬ 
cym —przenoś, aj śmiały, pełen zau¬ 
fania , ochoczy, ad libertatem re- 
cuperafldam; bj uważny, pilnie 
słuchający, studium: judex; ^szla¬ 
chetny, wspaniałomyślny, Tir. 

Erópo, repsi, reptum, 3. wdrapać 
się na co, wleźć, erepsemus—e- 
repsisssemus. 

ISreptio, 6nis, i. wydarcie. 
Breptor. óris, m. wydzierca. 
Eretria, ae, i. miasto 1) w Tessa- 
lii; 2) na wyspie Eubei; stąd aj 
Eretricus, a, um, Eretrycki, phi- 
losophus (Menedemus, założyciel 
szkoły filozoficznćj), stąd Erctria- 
ci i Eretrici, orum, m. ucznio¬ 
wie, albo zwolennicy Menedema; 
b) Eretriensis, e, z Eretryi i Ere- 
trienses, ium, m. Eretryeńczycy. 

Bretum, i, n. miasto Sabinów nad 
Tybrem. 

Erga, przyim. rządzi 4 prz. osoby, 
albo przedmiotu, do którego dzia¬ 
łanie, usposobienie albo skłonno¬ 
ści przyjazne lub nieprzyjazne są 
skierowane, ku, względem, na¬ 
przeciw, benerolentia ergaaliąuem; 
tua Toluntas erga me; crudelitas 
erga nobiles. 

Erg&stulum, i, n. więzienie, w któ- 
rćm niewolnicy, czasem nawet 
dłużnicy pracowali. 

Ergo, 1) pizyim. kładzie się po 
drugim przyp. dla, legia e.; ejus 
Tictoriae e.; rirtutis e.; 2) spój. 
kładzie się na początku, albo na 
drugićm lub trzecićm miejscu zda¬ 
nia, więc, tedy, zatćm, przeto. 

ErichthóniuB, ii, m. król Ateński 
po wydaleniu Amfiktyona; 2) król 
Trojański, ojciec Trosa; stąd Erich- 
thonius, a, um, Erycbtońaki, Tro¬ 
jański. 

Erioiua, ii,ta. jeż; 2) belka kolcza¬ 
sta w bramach dla przeszkodzenia 
wjazdu, objectus portis ericius. 

Eridanu*. i, m. rzeka w Italii = 
Padus, Po; 2) gwiazdozbiór. 

Erigo, reii, rectum, 3. podnosić, 
prostować, malum (maszt); ocu- 
los, rultum: erecta coma et capi- 
te; jacentem; se er. lub erigi, 
podnosić sie; 2) wystawić, wznieść, 
zbudować, sc&las ad moenia; riam 
in arcem; turrem; aras; pontem; 
brachia; 3) w znaczeniu wojennćm: 
agmen in adversum clirum (col- 
lem), kazać wejść na pagórek woj¬ 
skom do bitwy uszykowanym); in 
tumulum; — przenoś, aj natężyć, 
skłonić , mentes auresque; animum 
ad audiendum; bj zachęcić, oży¬ 
wić, dodać serca, podnieść ducha, 
animum alicujus; contumelia non 
fregit eum, sed erexit; animos ad 
spem lub in spem; se. 

Brlgóne, es, i. córka Ikara, prze¬ 
niesiona między gwiazdy; stąd: 
Erigoneius, a, um, do Erigony 
należący. 

Erigónuu, i, m. rzeka w IlUryl 
i Macedonii. 

Erirmys, yos, i. furya, mścicielka 
zbrodni; -przenoś, niszczycielka, 
Trojae et patriae communis Erin- 
nys (o Helenie); wściekłość, quo 
tristis Erinnys TocaU 

Eriphyia, ae, i -e, es, i. żona 
Amfiarausa, króla Argos. 

Eripio, ripni, reptum, 3 wyrwać 
skąd, wydrzćć, wyciągnąć, ensern 
vagin£, aliąuem ex faucibus; ali- 
quem ex equo (zsadzić); 2) wy¬ 
drzćć komu, odebrać, zabrać, oder¬ 
wać, frumentum ab aratoribus; te- 
lum subalare alicujus; arma ab 
aliquo; pecuniam; tonem abigni; 
id a zne ereptum perrenisse; Asiam 
Tanro tenus rogi. Stąd aj siłą ko¬ 
go uwolnić, oswobodzić, wyba¬ 
wić, wyratować, aliąuem lub se e. 
lub demanibus mili tum; aliquem 
oz perieulo; aliąuem fl&mma; po- 
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ricalo; se ab illa miscria; se flam- 
mis; ex morle, ex insidiis; także 
w znaczeniu sądowem: obwinio¬ 
nego wyratować, ałiquem; eripi, 
nagle, za wcześnie umrzeć; b) er¬ 
rorem, wyprowadzić z błędu; ti- 
morem, wybawić z bojaźni; spem, 
potestatem, prospectum ocnlis, po¬ 
zbawić nadziei., możności, wido¬ 
ku; 3) poet. eripere fugam, przy¬ 
spieszyć ucieczkę. 

Brog&tio, ónia, ż. wydatek, szafo¬ 
wanie, pecumae. 

Brógo, 1. wydawać, wypłacać, 
pecuniam ex aerario; si quid opus 
erit, in sumptum eroget. 

Err&bundus, a, urn, błąkający się; 
poet errabunda bovis restigia. 

Erratioua, a, ara, błąkający się; — 
przenoś, rozszerzający się, krze¬ 
wiący się dziko, vitis. 

Err&tio. 6nln, ć. zbłądzenie. 
Err&tum, i, n. błąd, omyłka, zdroż- 

ność, wykroczenie, errati leniarn 
impetrare- 

Erratua, us, m. błąkanie się. 
Brro, 1, błąkać się, tułać się, wa¬ 
łęsać się, cum vagus et cxui er 
raret; animalia errant per montes; 
także o krętym biegu rzeki; flexi- 
bus errat Mincius; u poet w zuacz. 
przech.; stąd bier errata litora;— 
przenoś, być niepewnym chwiać 
się, rumoribus errant; 2) zabłąkać 
się, zabłądzić, zejść z właściwej 
drogi, vhfc, - przenoś, aj wyra¬ 
dzać się, natura errans in alienos 
fetus; b) być w błędzie; mylić się, 
zbaczać od prawdy, yehementer, 
toto coelo; a vero; erratur in no- 
mine; z nast. si; c) we wzgi. mo¬ 
rał. błądzić, wykraczać. 

Erro, 6nU, m. włóczęga, tułacz. 
Error, Orla. m. błąkanie się, tuła¬ 

nie się, Daedalus implet innume- 
m errore rias; actus erroribus 
pelagi; takie o rzece: fessae erro¬ 

ribus undae: — przenoś, niepe¬ 
wność , wątpliwość, doffugiunt, 
quo quemque trąbit error; 2) zbo¬ 
czenie z właściwćj drogi, Yiarum; 
— przenoś, a) jako usposobienie 
umysłu: urojenie, przywidzenie, 
błąd, erroro duci; in errorem in- 
duci, rapi; errorem tollere, alicui 
eripere i t. p. errore lub per 
errorem; omamienie, zaślepienie, 
malus me abstulit error, oołąka- 
nie, incntis; b) jako działanie: o- 
myłka, uchybienie, cujus errore 
co esset deducta illa multitudo 
militum; we względzie moralnym: 
oszukaństwo, zdrada, wykrocze¬ 
nie, aut atiąuis latet erroT. 

Erubesoo, rubui, 3 rumienić się, 
wstydzić się, płonąć od wstydu, 
in aliqua re tub aliqu& re; z tryb 
bezok.; także z 4 przyp. ora ali- 
cujus, wsadzić się pokazać przed 
kim; erubescendus, zawstydzają¬ 
cy, to, czego się wstydzić należy 

Eruoa, ae; ż. brukiew. 
Bructo, 1. womitować; wyrzucać. 
Brudio, 4. wywieść z dzikości; stąd: 

uczyć, kształcić, aliąucm; aliąucm 
omni disciplina, omnibus doctri- 
nis, artibus; in jurę cirili; in his 
rebus; erudiendi causa (dla nauki). 

Enidite, przysl. uczenie, umie¬ 
jętnie. 

Eruditio, óniG, z, nauczanie; 2) 
naukowe wykształcenie, wiadomość 
naukowa. 

Eruditus, a, um, wykształcony, 
wyuczony, biegły w czćm, eru- 
ditissimus disciplina juris cirilis; 
— przenoś, umiejętny, doświad¬ 
czony, wytrawiony, wprawny, sub¬ 
telny, oculi, aures. 

Brumpo, rftpi, ruptum, 3. 1) 
w znacz, przech. a) wydać, wy¬ 
dobyć, fontibus erumpit tern Iiquo- 
res; te, wyrwać się, wypaść, por- 
tis 8* foras; bj wywierać, wyzio- 
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nąć;—przenoś- stoznachum in ali¬ 
tem; iram; c) erumpcre nu tam 
ardebant, rozerwawszy obłok po¬ 
kazać się chcieli. Virg. Aen. I* 
5SO; 2) nieprzech.dobyć się,wy¬ 
buchnąć, ignes e Tcrtfce Aetnac; 
wytryskać, undae; wypaść, ex 
concione, ex urbe, ex castris; lo¬ 
co, pords; wydobyć się, cx car- 
ccre; b) natrzćć, napaść, uderzyć 
na kogo albo na co, in naves; in 
sutauntcs; przerżnąć się, iść na 
przebój, ad Cali li nam; ad pena- 
tes; intertela hostium; per hoste . 
per mediam aciein; wtargnąć, qui 
(Parthi) jam molicbantur erumpc¬ 
re;—przenoś. aj wystąpić z czćm, 
wybuchnąć, in jlirgia; iracundia 
erapit; b) pokazać się, wyjść na 
jaw, conjuratio ex tenebris erupit; 
t) wyjść na co, mićć jaki skntek, 
baoc quo sint emptura, timeo. 

Erno, rui, rutom, 3. wykopać, wy¬ 
grzebać, wydobyć, aurom terra; 
mortuum; inde posterius erutus; 
dcmersa in coeuum; segetem ab 
radicibus imis; wyłupić, alicui o- 
cnlos; poet. eruitur oculos; —prze¬ 
noś. wykryć, aliąuem ex latebris; 
uwolnić, oswobodzić, wybawić, 
aliqnem diffieultate numaria; wy¬ 
dobyć, memoriam alicujus rei ex 
aunalium vetustate; hoc mihi crui 
non potest (nie dam sobie tego o- 
debrać); 2) wzruszać, przewracać, 
aqoa remis cruta; stąd: wywró- 
cić, zburzyć, zniszczyć, urbem; 
Trojanas ut opcs et lamcntabilo 
regnum cruerint Danai; wypłoszyć, 
wystraszyć, aliąuem. 

Eruptio, ónig, i. wycieczka, erup- 
tionem faccre in prorinciam. 

Ervum, i, n. wyka. 
Erycinus, Erycus, patrz Eryi. 
Erymanthoa, i, m. góra w Arka- 
dyi; stąd: a) Erymanthis, idis, f. 
Erymantska. należąca do Arka- 

dyi; h) Erymanthius, Erymantski, 
aper (którego Herkules zabił); 
2) rzeka na granicy Elidy, 

Erysiohthon, Gula, m. syn Tryo- 
pasa króla Teasalii. 

Erythea, ac, i. wyspa na oduo- 
dze Gadytauskićj; stąd: Erytheis, 
ldiaf z. Erytejska, z Erytei, prae- 
da (trzoda, którą Herkules królo¬ 
wi Geryonowi zabrał). 

Erythinua, i, w. ryba morska, 
barwena- 

Erythrae, amm,f. miasto :1) w Eto- 
lii, 2) w Jonii, 3) wBeocyi;etąd 
Erythraeus, a, nm, ErytTejski, 
torra lub samo Erythraea, ae, z. 
okolica miasta Er., i Erythraei, 
ornm, nu Erytrejczycy. 

Erythraeum marę, morze Czer¬ 
wone. 

Eryx, yois, tn góra i miasto w Sy¬ 
cylii, mons Erycus, 6tąd Eryci¬ 
nus; a, um, Erycyński, Venns 
Erycina albo samo Erycina, ae, ź. 
Wenera, która sławną świątynię 
w tćm mieście miała. 
Esoa, ae, 2. pokarm, żywność, 
strawa; — przenoś, ponęta, pod¬ 
nieta, malorum. 

Escendo, scendi, scensum, 3. wstę¬ 
pować na co, in rostra, in malum 
(maszt), in concionem; wysiąść 
z okrętu, wylądować, Pergamum; 
Delphos cum escendisscnt. 

Eseit, prze starz.: =» erit; escunt — 
erunt. 

Esoulentus, a, um, zdatny do 
jedzenia; nectow. esculenta, orum, 
n. strawa, jadło, pokarm. 

EbquU-, patrz Exqnil-. 
EasedariUB, ii, m. walczący z wozu- 
Essedum, i, n. wóz wojenny, o 

dwóch kolach u Gallów i Bry- 
tanuów; u Rzymian do podróży 
używany. 

Eaubii, albo Esurii, orum, m. lad 
w Gal li i lugduńskiej. 
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EaurlM. ei, i łaknienie, zgto-»Bteoclea, is i eos, m. syn Edypa, 
dniałość, głód. 

Eaurio, Ir©, łaknąc, chcieć jeść, 
być głodnym; — przenoś, pragnąc 
czego usilnie, żądać; 2) głód 
rierpićć. 

Et, tpój. a) łączy wyobrażenia współ¬ 

brat Polinicesa. 
Etóałaa, arum, i. wiatry peryo- 

dyczne w niektórych krajach co¬ 
rocznie w pewnym czasie wiejące. 

Ethimantus, i, m. rzeka w Indyach. 
Ethológus, i, m. który ruchem 
i głosem kogo udaje. 

rzędne, bez przyznania żadnemu Efciam, spój. teraz takie, aidotąd, 
— _- i li  i i ii j .a ] z nich większćj ważności: Kheae 
Silriae filius et hlartis; militem 
▼itiosum et ignarum; ad deos 
transisse creditus est et consecra- 
tus; małe et injuste; ferus et in- 
cirilis ingenii; interfectus est et 
cum eo mater; hos remisit et cum 
his Gongylum; przy wyliczaniu kil¬ 
ku wyobrażeń kładzie się et przed 
ostatniem: inter Picennm, Cam- 
paniam et Apuliam; albo wszyst¬ 
kie łączą się przez et, aur u ni et 
omnia militaria signa; mariti et 
patri et amicis; sceleratissimus et 
funestissimus et qui etiain Tiberii 
dedecora purgarerit; de mońbus 
ingeniique facultatibus et si qaa 
alia memoria digna erunt; et ni- 
ger et capillo lougo barbaque pio- 
missa; non- et, nec lub neque- 
et; et- nec, nec miror et gaudeo; 
neque nata est et acterna est; 
b) et quidem, ma moc powiększe¬ 
nia; a do tego, a nawet, i to, a 
zwłaszcza, duo millia jugerum et 
quidera imnrunia; venii Octarius 
et qmdem in rillam Pompeji; cza¬ 
sem samo et; de uno hoste loq?i- 
mur, et de eo hoste; quum in o- 
pere et arans csset inrentus; mul¬ 
ta bella et felicia; timeo Danaos 
et (nawet) dona ferentes; c) po 
alius, idem, par, aeque i innych 
wyrazach po równa w czych, jak, 

nondum i vixdum etlam, dotąd 
jeszcze nie, teraz zaledwie; quum 
iste etiain cubaret (jeszcze); neque 
etiam, i jeszcze nie; 2)także, nad¬ 
to, jeszcze, additis etiam his, quae 
in principum tita egregia ezstite- 
runt; szczegół, przy wykazaniu 
stopniowania: jeszcze, nawet, ma- 
gis etiam quam; non solum (inodoj- 
sed etiam, nie tylko, ale na¬ 
wet; neque solum- sed etiam; 
neque vero tantum — sed etiam; 
ncque vero — sed eti&m, neque — 
sed etiam; non solum non — sed 
etiam i t. p. quum- tum etiam; 
etiam tum —quum; oppugnaturua 
etiam patriam; ut etiam his op- 
pnmero posset hostes; quin etiam; 
addam et i Ił ud etiam. Szczegół. 
a) przy odpowiedziach: tak, aut 
etiain aut non respondere; num- 
quid vis? etiam; ó) przyznając, 
twierdząc; tak, etiam, inquit, bea- 
tam, sed non beatissimam; 3)jesz¬ 
cze raz, znowu, dic etiam elaiius; 
etiam atqne etiam, częściój, usil¬ 
niej, z naleganiem, ta vehementer 
etiam atque etiam rogo. 

Etiamnum, albo etiamnunc,prtysl- 
teraz jeszcze, dotąd jeszcze, do tćj 
pory, non etiamnum, dotąd nie; 
nul los et., dotąd żaden. 

Efciamai, tpój. chociaż, gdyby na- 
„ . _ wet, lubo. 

nisi aeque amicos et uosmet ipsos Etiamtuzn, albo etiamtunc, przgti. 
diligamus; luz longe alia est solis jeszcze naówczas, wtedy jeszcze, 
et lychnorum. kiedy jeszcze, quum etiamtunc. 

Etenim, tpój. bo, albowiem- Etrdria, ae, i. kraina w Italii; 
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stąd: Etruscua, a, urn, Etruski, 
do Etruryi należący, i Etrusd, 
dram, Etruskowie. 

Efcai, spój. chociaż, lubo, aczkol¬ 
wiek, z odpowiednim sobie w na¬ 
stępniku, tamen, czasem też bez 
takiego następstwa; etsi quae fuit 
i sta temeritas? 

Euboea, ac, i. wyspa na morzu 
Egiejskićm; stąd Euboicus, a, um, 
Eubcjski; a ponieważ miasto Ku¬ 
my było osadą Eabei, więc Eu- 
bejski « Kum&ński; urbs Euboi- 
ea, miasto Kumy; carmen, wyrocz¬ 
nia sy billi Kumańskiej. 

Euclldes, i$, fli. filozof z Megary, 
naczelnik sekty megarcjskićj;2) ma¬ 
tematyk w Alcksandryi. 

Kuergetae, arum, m. dobroczyńcy. 
Eumenia, ac, ż. miasto we Frygii. 
Eumenis, idia, i. zwykle w licz. 

nun życzliwe, nazwisko faryj. 
Eumolpus, i, m. syn Neptuna, 

wojownik i kaplau Ccrery, zapro¬ 
wadził w Atenach tajemnice Eleu- 
zyńskie; stąd Eumolpidac, arum, 
tn. znakomita familia w Atenach, 
kapłani, przełożeni nad tajemnica¬ 
mi Elouzyńskiemi. 

Enndekui, 1, m. eunuch, rzeza¬ 
niec. 

Huphorbu* Trojańczyk, które¬ 
go dusza, jak Pytagoras mniemał, 
przeszła w jego esobę. 

Bophr&toi, is, m. główna rzeka 
w Azyi zachodniej; poet. o miesz¬ 
kańcach nad Eufratem i w ogóle 
o ladach Azyatyckich, Caesar ful- 
minat Euphraten bcllo. 

Burlpidea, is, m. tragik grecki w Ate¬ 
nach; stąd Eurlpiddus, a, um, 
tyczący się Eurypidesa. 

Suripua, i, tn. cieśnina morska; 
szczegóL między Eabeą i Beocyą; 
2) kanał, przekop, rów. 

Bttrópa, ae, i. i -e, ta, i. córka 
Agenora, króla Feuicyi, matka 

Hinosa; stąd: Europaeus, a, om, 
od Europy córki Ag. pochodzący; 
2) część kuli ziemskićj; stąd: Eu¬ 
ropaeus, a, um. Europejski. 

Eurótaa, ae, tn. rzeka w Lakonii. 
Euróus, a, um, wschodni. 
Burua, i, tn. wiatr wschodnio-j»o- 
łudniowy. 

Eurydamaa, antis, tn. [szeroko wła- 
dnący, przydomek Hektora 

Eury dlce, es z. żona Orfeusza; 
2) babka Alexandra, matka Fili¬ 
pa, wdowa po królu Amyntasi© 
drugim. 

Eurymidea, ae, tn. syn Euryaa 
=TeLemus. 

Eurynfime, es, i. córka Oceana 
i Tctydy, matka Leukotoi. 

Burypylua, i, #». syn Herkulesa, 
król na wyspie Kos; 2) syn Eue- 
mona, jeden z dowódzców w woj¬ 
nie Trojańskiej. 

Euryatheus, ei, tn. syn Stenela, 
króla Myccn. 

Bnrytu*, i, tn. król Echalii (Oe- 
chalia), brat Joli i Bryepy; stąd 
Euryts, idis, L córka Euryta = 
Jole. i 

Euterpe, ta, i. rozweselająca, mu¬ 
za nad muzyką przełożona. 

Bmclnua, a, ums gościnny, Pon- 
tus Euziaus albo samo Euxinus, 
morze Czarne. 

Bvadne, ta, i. żona Kapaneusa, 
iednero z wodzów w wojnie Tt- 
bańskiój. 

Shrftdo, Tasi, rasum, 3. «) wyjść, 
wychodzić, wydobyć się, ex cer- 
pore; retro ez insidiis; balneis; 
oppido; — przenoś, wyjść na co, 
stać się czem, wykształcić tię, 
e?aserat perfectus orator; jurenia 
erasit Terae indolis; b) wyjść do¬ 
kąd, dostać się, in dirersum; In 
terram lub in ripam (wylądować); 
in marę, wpadać (o rzece); inter 
Tirgulta, anto ocuios; — przenoś. 
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mićć jaki skutek, wychodzić na co, 
qnum, quorsum evaderent (haec), 
timeret; pestilentia ia longoa mor- 
bos; cj wstąpić na wysokość, w leźć, 
wdrapać się, ex sedibus in baec 
loca; in muros; in turres; in vcr- 
ticem collis; in arcem; in ju- 
gum i t. p.; ad fastigia: super ca- 
pita hostium; często samo evad.; 
także z 4 przyp.: ardua; gradus 
mltoa; przebrnąć, przeprawić aię, 
dostać się, evadit ripam irremea- 
bilis undae; media castra; d) ujść, 
uciec, wymknąć się, uchronić się, 
qui cum multis militibua erasit; 
(e) periculo, e morbo, wzmagać 
się, przychodzić do zdrowia; ab 
(improbis) judicibus; pugnae; in 
ultimam aciem; inter stationes; ad 
aliqucm; także z 4 prz. flammam; 
pcricnlnm, necem. 

Evagino, &re, dobywać z pochwy, 
gladium. 

Evafiror, X. biegać tu i owdzie, bu¬ 
jać, wałęsać 8ię; — przenoś, «) o 
namiętu ości ach: występować zgTft- 
nic, appetitus eragantur ; b) o sła¬ 
bościach: szerzyć się, upowszech¬ 
niać się, evagita est vis morhi; 
2) zbaczać, odstępować, ordinem. 

Bwaleaeo, yahii, 3. stać się sil¬ 
nym, siły nabierać; z tryb. bez. 
módz, być w stanie, perrinccre, 
medicari. 

Evan, m. przezwisko Bachusa (od 
radosnego krzyku Bachantck); stąd 
er ans, tis, wołająca, eran, wyda¬ 
jąca radosne okrzyki, erantes or¬ 
gia circumducehat Phrygias, wśród 
okrzyków obchodziła święto Ba¬ 
chusa. 

Brander, dri, i -drus, dri, »». syn 
Hermesa i Nikostraty, zwanćj tak¬ 
że Karmenta, założyciel miasta na 
górze Palatyńskiej; stąd: Erandrius, 
a, um, do Erandra należący. 

Evanesoo, ranni, 3. niknąć, ex 

oculis; cornua lunae; ulotnić się. 
wyparowkć, wywietrzeć, rinum;— 
przenoś, znikać, ginąć*, tracić moc, 
rumor, spea, memoria. 

Eranldua, a, um, niknący. 
Evaato p 1. pustoszyć agrum, tem- 

plum. 
EvÓho, vexi, Tectum, 3. wywozić, 

wyprowadzać, merces; aquas; ali- 
quid plostris ex fanis; na str. bier. 
wyjechać, wypłynąć, erectus equo 
oxtra aciem; także z 4 preyp. 
amnis erectus oa;—przenoś. aPi- 
raeo eloquentia erecta est; 2) wy¬ 
prowadzić dokąd, zanieść, dosta¬ 
wić; erehi, pojechać, popłynąć, 
przepłynąć, ubi tranąnillitas ma¬ 
rla classcs in altum ereiisset; ad 
regem evecti sunt; in hostem; in 
ancoras (naprzeciw, w przeciwnym 
kierunku); ad marę (o rzece) , tak¬ 
że: In su łam erecti;—przenoś, uno¬ 
sić, Tana spe erectus; inconaultius 
Tehi (w mowie); 3) podnosić,pod¬ 
wozić do góry, in collem evehi, 
wjechać na górę;—przenoś, wzno¬ 
sić, wynosić, aliquem nsqne in 
tertium consulatnm; aliąuem ad 
deos lub ad aethera lub ad coe- 
lum; urbem ad tantum fastiginm; 
quos tantis eveiit honoribus. 

Evello, velli (Tulsi); Tulsum, 3. wy¬ 
rywać , wydzierać, bas tam ex cor- 
pore; sagittam, ferrum; capillos; 
linguam alicui; — przenoś, wybić 
z głowy, evellere cx animo opi- 
nionem insitam; alicui ex animo 
scrnpulum; wygładzić, zatrzćć. 
zniszczyć, consules non solum ex 
memoria, sed etiam ex fastis. 

Ereninus, a, um, patrz Erenus. 
Ev6nio, veni, Tentnm, 4. wycho¬ 

dzić , wynurzać się, pulchrior ere- 
nit (mari); dostać się komu, pro- 
rincia eyenit M&nlio; alicui hel¬ 
ium Gallicum evenerat; — prze¬ 
noś. nastąpić, spotkać kogo, zda- 
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rzyć się, trafić się , pax erenit; si 
qnid eecundi eTenisset; quidquid 
practer spem ereniat; erenit, ut-; 
wyjść na co, mićć jaki skutek, 
bene, fełiciter; ex sententia, in ca- 
put nostrum. 

Ewentum, l,n. wypadek, skutek, 
następstwo, zdarzenie. 

Bwontua, us, m. wypadek, skutek, 
koniec, orationis, rei crentum ex- 
periń; pugnąc; ad erentum festi- 
nat; dies hunc habuit erentum; 
zdarzenie, los, ad omnem eventum 
paratum esse; qucmvis erentum 
fortiter ferre. 

Ev*nua, i, m. rzeka w Etolii przy 
Kalidonic; stąd: Evcninus,a, urn, 
Eweniński, z ponad Eweninu 

Ewerbóro, 1. uderzać, bić o oo, 
rozbić, marę remis; lluctus; cli- 
peum alis; hastis os oculosąue 
ejus. 

Ewergo, ćre, wylewać. 
Bwerriculumf i.n, włok, niewód, 

sieć do łowienia ryb. Cyceron 
używa tego wyrazu przenośnie mó¬ 
wiąc o Wcrrosie; quod unquam 
hnjusmodi ererriculum in illa pro- 
rincia fuit? czy kiedy miała pro- 
wineya podobnego łupieżcę? 

Everro, yerri, rersum, 3. wymia¬ 
tać; — przenoś, rabować, pro- 
Tinciam. 

Eweraio, dnia, i. wywrócenie, oba¬ 
lenie, columuae; — przenoś, zbu¬ 
rzenie, zniszczenie, reipublicae, 
ritae, rei familiaris. 

Eversor, ória, m. burzyciel, nisz¬ 
czyciel. 

Everto, verti, rersum, 3. prze¬ 
wracać co x gruntu, acquora ren- 
tis; aqu&9, u poet.; wywracać, o- 
balać, arborem, mu rum, aedifi- 
cia, naTem, currum; w ogóle: 
niszczyć, burzyć, urbem, caatel- 
lum, arccm; — przenoś, znisz¬ 
czyć, zniweczyć, obalić, legem, 

pbilosophiam, spem, ciritates, 
opes, testamenta; Tirtutem: gentos, 
Africam funditus; także: aliquem 
(pozbawić znacz, polib); 2) wyrzu- 
cić, wypędzić, aliqucm agro; to- 
tos in apertum aequor;—przenoś, 
przyprawić o stratę, &Liquem bo- 
nis. fortunis p&triis. 

EwestigAtus, a, um, wyśledzony, 
docieczony. 

Eviae, adis, i. bach&ntka. 
Ewidens, tis, oczywisty, jawny, 
widoczny. 

Ewtdenter, przysł. oczywiście, wi¬ 
docznie, jawnie, wyraźnie. 

Evidenti&, ae, i. oczywistość, ja¬ 
sność, wyrazistość. 

Ewigilo, 1. obudzić się, nie spać, 
czawać, in quo erigilarunt curae 
meae: 2) w znacz, przech. czuwa¬ 
jąc noc przopędzić, noctem; w no¬ 
cy wypracować, libros; rozmyślać 
nad czćm, consilia. 

Ewlnolo, tinii, rinctum, 4. ob¬ 
wiązać, okryć, suras cothurno, 
temp ora ramis. 

Ertnoo, vici, Tictum, 3. zwycię¬ 
żyć, zupełnie pokonać; z wysile¬ 
niem co przebyć, aeąuora; prze- 
drzćć się, przerwać tamy i groble, 
oppositas gurgjte moles (o rzece); 
przewyższać w liczbie, platanus 
caeleb8 eńncet ulmos; — przenoś, 
z nast. ut i tr. łącz. dopiąć czego, 
dokazae, do tego rzecz doprowa¬ 
dzić, iż-, ericeruntque rogando, 
ut literae sibi darentur, z 4 prz. 
i tr. bez. przekonać, wykazać, do¬ 
wieść, udowodnić; 2) nakłonić, 
wzruszyć, wymódz, zmiękczyć, 
ująć czćm, lacrimis, precibus, do- 
lore, donis; ad miserationem. 

Bwiaoćro, 1. wyjąć wnętrzności; 
rozszarpać. [uniknąć. 

Erittbilit, e, uchronny, dający się 
Świto, 1. uchronić się, uniknąć, 
ujść czego, suspicioiies. 
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BMto, 1. (od Tita) zabić, pozba¬ 
wić żyda; wyraz przestarz. poet. 

ZMoa, albo -os, ii, m. przezwisko 
Bachusa, porów. Evan, 

Erooitio, ónia, i wyzywanie, wy¬ 
wabienie, wywołanie. 

Evoo*tor# óris, m. poduszczyciel. 
Etóco, 1. powoływać, wywoły¬ 

wać, wzywać do siebie, aliąuem 
e caria; animas Orco; mercatores 
undiąue ad se; aliąuem literis. 
Stad w szczegół, ą) wyzywać do 
walki, aliąuem ad pugnam; bj o 
wodzach: ev. dcos, bogów z oblę¬ 
żonego miasta wywoływać, przy¬ 
rzekając im gdzieindziej wystawić 
świątynię; c) o zwierzchności: po¬ 
woływać, wzywać do siebie, ka¬ 
zać się stawić, aliąuem ad se; 
aliąnem ei loco; in solnm; także 
samo ev.; d) żołnierzy powoływać; 
stąd erocati, wysłużeni żołnierze 
na nowo wezwani do służby, we¬ 
terani; 2)—przenoś, wabić, wzbu¬ 
dzać, pociągać, nęcić, wywołać, 
reges per błanditiaa ad se; tacitas 
cogitationes in medium; miseri- 
oordia nullius oratione erocata. 

Bros, wykrzyk radosny Bachantek. 
Bhrólo, i. wylecićć, ex ąuercu; 

wybiedz, wypaść; ei omnibus par- 
tibussilrae; 2) odlecićć, śpiesznie 
się oddalić, e conapectu; — prze¬ 
noś. ujść, uniknąć, wymknąć się, 
ez seyeritate alicujus; e poena; 
poenam vix eyolabit; ex corporis 
Tinculis, tanąu&m ex carcere; ita 
evolavit oratio; 3) ulecićć w górę; 
— przenoś, wznieść się na wyższy 
stopień; consultum non est, ut ilie 
aldua erolet. 

Erołfttio, ónls, k. wartowanie, 
czytanie, poetarum, libromm. 

Erolro, volvi, woKttum, 3. wyta¬ 
czać, wydobywać, wyprowadzać, 
ex aeąuore Titan rotantes eyolrit 
eąuos; fumus specu erolutui; — 

przenoś, odkryć, odsłonić, rzetel¬ 
nie przedstawić, eyolutus tegu- 
mentis dissimulationis; pozbawić, 
ogołocić, aliąuem ex aliqua re; 
wytoczyć, wylać, se extra muni- 
menta (o rzece), wpaść, se in ma¬ 
rę; zwalić, stoczyć, ex alto fluc- 
tus in litus; 2) usunąć, montes: 
odprząść, skończyć przędzę, nić 
życia skończyć (o Parkach), fasos; 
2) rozwinąć, rozwikłać, anguis 
repente eroluta; yestem, rolumen 
epistolarum; czytać, librum; £&- 
stos; rozwikłać, t. j. a) uporząd¬ 
kować, quae postquam erolrit; 
b) wyjaśnić, nataram rerum, no- 
tionem. 

Evómo, Tomui, romltum, 3. wy¬ 
rzucać; wydawać z siebie, con- 
chas, arenam (o morzu);— prze¬ 
noś. urbs pestem cyomuit, miasto 
wyrzuciło z siebie szkodliwego 
człowieka; in aliquem orationem 
ex ore lmpurissimo e?.; virus a- 
cerbitatis apud aliquem, wyzio¬ 
nąć jad gniewu swego. 

Evul«o, 1. rozgłaszać, obwieszczać, 
rumorem. 

JBvul*io, ónie, z. wydzierauie, wy¬ 
rywanie. 

Brulaua, patrz EycUo. 
3Ex lub e,przyim. rządzi 6 prz. i o- 

znacza w ogóle oddalenie lub wy¬ 
łączenie: A) mianowicie: I) na 
pyt. z czego? skąd? z, ex aliąuo 
loco erocare, educere, emergere, 
migrare, proficisci, renire, copias 
educere i adducere, excedere, de- 
eedere, exire, egrodi, redire,re- 
vcrti, expellere, ejicere, fugere, 
fugare i t p.; ze wskazaniem ce¬ 
lu poroszenia: Bomam adrolarit 
e Lucania; ex aliąuo loco in ali¬ 
ąuem locum fugere, yenire, redi- 
re, migrare i t. p. lub aid ali- 
quem locum rarigare, perreni- 
re i t. p. neqne se movit quo- 



299 E x E x 

quam ex urbe; stąd: ex persona 
alicujns (o roli aktora). Stąd przy 
wyrazach oznaczających przedmio¬ 
ty: aj z których się co wyrabia: 
z, statua ex aere facta; ut muri 
ex sacellis sepulcrisąae consta- 
rent; his ex manubiis arx Athc- 
nanun est ornat a; pocnla ex au¬ 
ro; vm ex una gemma; Euuius in 
sepulero constitutus e marmorc; 
b) z których się czerpie jaki na¬ 
kład : z, quod er praoda tripodem 
aureum Delphis posuisset; ex sua 
re familiari reficero muros; ex 
fisco sołri; largiri ev alieno; c) 
przy przedmiotach, z których się 
część jaka bierze; z, z pomiędzy, 
między, ex Pompeji filiis major 
occisus est, minor fugit; nobilis- 
simus ex senatu; quidam ex Gal- 
lis; neque cujusquam ex sua stir- 
pe funus vidit; unus ex iis; duo- 
decim adolescontuLi ex his, qui-; 
ex his Antigonus occisus est; qui 
superfuerunt ex partibus Bruti; 
herodem fecit ex dodrante; magna 
ex parto, w znacznćj części; ex 
marima parte, po najwiekszćj czę¬ 
ści; ex medietata, z połowy. — 
Przenoś, a) przy wykazaniu rodu: 
z, ex qua ser li ber os habuit; ex qua 
duos filios geuerarit; Namae ex 
filia nepos; qui ex familia Fabia 
erant; ex obscuriore matrimonio; 
przy wyrazach: genitus, natus, 
oriundus i b p.; także o pocho¬ 
dzeniu wyrazów: od, urbeui ex 
suo nomiue Eomam rocarit; b) o- 
znacza powód3 zasadę, przyczynę: 
laborare ex oculis, cicrpióć na 
oczy; ex pedibus; perire ex tul- 
neribus, z powodu ran, i t. p.; 
T ul tu in nec ex gaudio, nec ex 
moerore mutare; ex quo (skąd, 
z którego powodu) cognomine bo¬ 
nus est appellatus; damnato* est 
ex Sardinia; ex temporis breńta- 

te: ex ea causa; ex eadem causa; 
ex ea re; qua ex xe i t. p.; ex eo 
quod lub quia-; ex quo factum 
est, accidit; II) oddalenie w kie¬ 
runku: a) ku dołowi, z, ex equo 
delabi, desilire; ex montibus de- 
currere; stąd ex equo colloąui; 
b) do góry, collis ex planicie edi- 
tus; III) ze słowami znaczacemi 
odbieranie, pytanie, badanie, sły¬ 
szenie , powzięcie wiadomości, mia¬ 
nowicie; c&pere, sumere, perci- 
pere, accipere, haurire, petere, 
auferre, tollcre, colligere, delige- 
re, eximere, comperire, certiorem 
facere, intelligere, cognoscere. di- 
scere, percontari, scitari i t. p.; 
z oznaczeniem celu: e serritute in 
libertatem Tindicare. Stąd przenoś, 
z wyrazami, które zasadę działal¬ 
ności oznaczają: podług, wedlog, 
stosownie do, ex aliqua re judi- 
c&re, aestimare, pendere, consu- 
lere i t p.; ex voluntate, ex ar- 
bitrio; ex sententia, ox morę ali- 
cujus, ex conditione pacis, ex so- 
natus c&nsulto, ex foodere, ex le- 
ge, ex jurę, ex bono, ex ae- 
quo i t. p.; ex animo, z serca; ex 
sententia, podług życzenia; ermea, 
tua re, dla mego, twego dobra. 
B) w odniesieniu do czasu: a) z, 
ceteri ex reteribus bellis agro 
multati; b) od, ex eo tempore; ex 
illo die, quo-; ex adolescoutia tua; 
ex eo (tempore); ex quo, odkąd; 
stąd hunc judicem ex Cal. Janua- 
riis habebimus; c) po, bezpośre¬ 
dnio po, zaraz po, ex itinere; ex 
fuga; Colta ex consulatu profectas 
est in Galliam; aliud ex alio, je¬ 
dno po drugićm; diem ex die 
erspectare; dzień po dniu; ex o- 
ratore arator factus; pierwćj był 
mówcą, potem został rolnikiem; 
ex Caeśare fecit Augustum; mis- 
sus est Pub. Serrilius ex consu- 
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le. O) tłomaczy się takie przy¬ 
słówkowo, wspólnie z wyrazem 
rządzonym: ex facili, łatwo, ez 
Jndustria, umyślnie; erestigio, na¬ 
tychmiast; ex tempore, nagle, na¬ 
tychmiast. 

Eheaoerbo, 1. rozdrażnić, rozją¬ 
trzyć, hostcs contumeiiis. 

Br&otio, 6nis, z. wygnanie, wy¬ 
dalanie, wywołanie z kraju; 2) 
wybieranie podatków, pobór, pe- 
cnniarom, nominum. 

Bxaotor, óris, m. ten, który wy¬ 
gania; 2) poborca; 3) przestrze- 
gacz, dozorca. 

Bxaotus, a, um, dokładny, ścisły, 
numerus, fides; z przyp. 2. ezac- 
tior artis. 

Eiaotio, acni, aoGtum, 3. ostrzyć, 
zaostrzać, mucronem; — przenoś, 
dentes, palatum; oculorum, inge- 
nii aciem; pobudzać, zachęcać, 
aliąuem ad lub in aliqufd; ira 
exacui, jątrzyć się na kogo, gnie¬ 
wać się bardzo. 

Exadver»um, i -rersus, pnyim. 
rz. prz. 4. naprzeciwko (o miej¬ 
scu), exad. Athcuas classem con- 
stituere; przeciw, mówiąc o nie- 
przyjaznćm usposobieniu względem 
kogo; ezadrersus Thrasybulum 
fortissime pugnabat. 

Sraedifio&tio, ónla, i. wybudo¬ 
wanie; — przenoś, wypracowanie, 
historiae. 

Braedifloo, 1. wybudować, wy¬ 
stawić co, oppidum; — przenoś, 
wykończyć, dokonać, opus. 

Bxaequ&tio, ónis, i. równanie. 
Exa«quo, 1. równać, tumulos tu- 
mulis; — przenoś, wyrównać, so 
sum aliąuo lub alicui; równać 
Bię, exaequari dignitate cum ali- 
quo; stać się równym; facta dic- 
ctis sunt exaequauda, czyny ze 
słowami zgadzać się powinny. 

ffiTS—tuo, 1. WRÓĆ, burzyć się, 

wybuchnąć, wznosić się z si¬ 
łą, marę; ima nnda Tortici- 
bus; — przenoś, mens exaestuat 
ira. 

Bxa*geritio, ónis, i. wyniosłość, 
ani mi. 

Braggóro, 1. usypać, wznieść, 
stąd — przenoś, wynosić, wychwa¬ 
lać, rirtutem: zwiększać, pomna¬ 
żać, rem familiarom, opes. 

Bxagit&t6r, óris, m. przyg&niacz. 
Eragito, 1. wypędzać, ścigać; — 
przenoś, a) prześladować, nie¬ 
pokoić; dręczyć, najgrawać się, 
wyszydzać, fraudes; consciusani- 
mus ezagitabat; ó) wzruszać, pod¬ 
burzać, zrobić zamieszanie, roz¬ 
ruch, wzbudzać namiętności; rim 
hominum; farores corde; ingens 
cupido ezagitabat. 

Exalbescof albui, 3. zbladnąć. 
Brtaen, inis, n. (od exigo); 1) rój, 

apum; mnóstwo, gromada lodzi, 
jurenura, serroram, ditis domus 
ezamen =z servi; 2) skazówka u 
szali; — przenoś, badanie, roz¬ 
trząsanie, legum. 

Bxammo, 1. ważyć; — przenoś, 
śledzić, badać, roztrząsać, rozwa¬ 
żać, małe ezaminat omnis comip- 
tus judez. 

Brampleror, iri, uściskać. 
Brando, 1. wytrzymać, wyder- 

pićć, labores. 
Er animatio, ónis, i. przestrach, 

przelęknicnie, trwoga. 
Branunis, s, i ezanlmus, a, um, 
nieżywy, martwy, bez tchu, ledwie 
żywy, przestraszony, rigilare mętu 
ezanimem; eianimes trepidabant. 

Eranimo, 1. tchu pozbawiać, od¬ 
dech zatamować, wycieńczać, osła¬ 
biać, stąd zabijać; na str. bier. 
dacha wyzionąć; metus me eza- 
uimat, drętwieję ze strachu. 

Xxantio, patrz ezanclo. 
Bbcardssco, arsi, arsum, 3. rozpa- 
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]%t się, zapalać «ię; — przenoś, 
pałać, desiderio; Alecto exarsitin 
iras; wybuchnąć, bellnm, seditio. 

Bxaraaoo, arai, 3. schnąć, wysy¬ 
chać, amnes, Ycsiimenta, — prze¬ 
noś. niszczćć, więdnąć, tracić 
czcrstwość, moc, cum vetustate e- 
xaruit opinio, dawne mmomanie 
straciło swą wziętość. 

Eiarmo, 1. rozbrajać, wlaźo. i 
przenoś. 

£xaro» 1- wyorać, oraniem wydo¬ 
być; zorać; oraniem pozyskać, 
frumentum; — przenoś, a) rylcem 
co na tablicy woskiem powlepzo- 
nćj wyrazić; stąd pisać, hoc lite- 
rarum exaravi; ć) zorać, zmarsz¬ 
czyć, quum seuectua eraret fron¬ 
tem rugis. 

BxaapSro, 1. nierównćm, chropo 
watćm co zrobić, wzburzyć, marę, 
fretum; — przenoś, oburzyć, roz¬ 
jątrzyć, rozdrażnić, ammos. 

Exauotóro, 1. uwalniać od obo¬ 
wiązku, od służby, zwłaszcza żoł¬ 
nierzy; «e, służbę opuścić, uwol¬ 
nić się. 

Eraudip, 2. usłyszćc, ze słyszenia 
o czćm się dowiedzićć; 2) wysłu¬ 
chać prośby, życzenia, dać posłu¬ 
chanie, preces; rogaatem. 

Eraugur&tio, 6nla, i. sprofano¬ 
wanie , zbezczeszczenie. 

Bxauguro, 1. miejsce święte czci 
pozbawić, sprofanować. 

Eiomoo, 1- oślepić, zaślepić; 
przenoś, zatamować, flumina. 

Exq^Ioeo, 1. zzuwać, zdjąć obuwie, 
pedes; eicalceari, rozzuć się. 

Excand©8centia, ae, *. gniewli- 
wość, porywczość. 

Exoandesco, candui, 3. rozpalać 
8ięł — przenoś, zapalać się, ira. 

Exoantoa 1. zaklinać, oczarować, 
za pomocą czarów wywabić. 

Exo*rnliioo, 1. męczyć kogo, o 
śmierć przyprawiać. 

BzMTo, 1. wydrążać, wyiłobiać, 
wydłubywać. 

Exoedo, cessi, cessum, 3. Wy¬ 
chodzić skąd, oddalać się; zprzyim. 
ex i przyp. 6. albo samym prz. 6; 
— przenoś, e pueris (wyjść z wie¬ 
ku dziecinnego); e vita lub Yita 
(umrzćć); reverentia animis exce- 
dit; 2) wyjść dokąd, wydalić się, 
przenieść się, agro hostium iii 
Boeotiam; — przenoś, ad deos; in 
annum (przypadać); wyjść na co, 
przemienić się w co, in magnum 
certamen. Stąd: przedrzćć się, us- 
que Aegyptum; in Pontum; wy¬ 
stępować, wystawać, ut nulla pars 
exccdcret ultra; iu altius terrae 
fastigium excedit; in altitudinom; 
odejść, oddalić się, odstąpić; 
przenoś, a pristjna consuctudine; 
szczegół, w mowie: odstąpić od 
przedmiotu; II) w znacz, przech. 
miejsce jakie opuścić, opróżnić, 
curiam, urbem; przejść co, prze¬ 
chodzić, przekroczyć, przestąpić 
fastigium crepidiuis; fonnaia hu- 
manae magnitudinis; tempus fini- 
tum; sum mam octoginta miliumi 
fastigium humanum, fidem. 

BreeUens, tis, wzniosły, wysoki, 
znakomity, odznaczający się. 

Ebccellenter, przysł. znakomicie, 
wybornie. 

ExoeUentia, ae, znakomitość, wyż¬ 
szość, animi; propter excellcntiam, 
w zaszczytnym sposobie. 

Bxoelio. cellui, 3. celować, góro¬ 
wać, odznaczać się, inter omuer, 
aliis; in aliqua re; diguitate, in- 
genio scientiaque. 

3Sxcel»ea przysl. wysoko, wzniośle, 
excelsius dicere et sentire. 

Bxoelaitaa, z. wysokość, wznio¬ 
słość, wspaniałość. _ 

Exoelauaa a, um, wysoki, wynio¬ 
sły, mons, porticus, signum; rwo 
ab excelso, z wysokiego miejsca: 
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in ezcelso collocare, w wysokim 
punkcie; — przenoś, wzniosły pod 
względem znaczenia, godności, 
sposobu myślenia i stylu, animus, 
orator; rzeczom, in cxcelso vilam 
agunt, na wysokim stanowisku; 
alta et cicelsa, wysokie godności 
i zaszczyty, 

Exceptio, ónifl, i. wyjęcie, ogra¬ 
niczenie, wyjątek; 2) sądowne 
wniesienie przeciwko czemu. 

13xoepto, are, wybierać,brać skąd, 
mullos de piscina: 2) brać w sie¬ 
bie, chwytać, aur&s; 3) brać na 
siebie, nk plecy, singulos excep- 
tans in murum eitulit. 

Bioemo, cr6vi, eretum, 3. odłą¬ 
czać, oddzielać, cap tir o rum nu- 
mero. 

Ihcoerpo, cerpsi, cerptom, 3. wy¬ 
bierać z czego, wyłączać,.semina 
pomis; — przenoś, a) ex malis, si 
quid inesset boni; robić wyjątki, 
wyciągi t pisma, aliąuid; b) opusz¬ 
czać, wykreślać, de numero; me 
illorum numero ercerpam. 

Bxcesaufi, us, m. wyjście; — prze¬ 
noś. e vit&, lub yita, łub ritae, 
lub samo exc. rozstanie się z tym 
światem, śmierć; 2) oddalenie się, 
odstąpienie od czego, zboczenie, 
a pudore. 

Bsodfers, ae, i. wąż, żmija, — prze¬ 
noś. niewiasta zła, jędza, wyraz 
ebelżywy. 

Sxoidiuxn, ii, fi. zburzeni^, oba¬ 
lenie, urbis. 

Jbcoldo, cidi, 3. wypadać, wypaść, 
ut cujusąue sors erciderat; puppi; 
de manibus; wypaść, zginąć, lite¬ 
ra* excidis#o in via; — przenoś. 
«) ujść, udec, umknąć, wymknąć 
dę, Tinclis; libertas in Titium ex- 
ddit, wyrodziła się, stała się 
szkodliwą; rerbma ei ore alicujus 
eicldit; tox alicui ezcidit; libel- 
lus, ontio ezcidit; ft) ginąć, ni¬ 

knąć, iść w zapomnienie; pada 
mentio eiciderat ex omnium aid- 
mis; nomen tuum mihi eiddit; 
poet. excidit optarem, wyszło mi 
z pamięci, zapomniałem życzyć; 
2) stracić co, zgubić, być czego 
pozbawionym, być w cećm nie¬ 
szczęśliwym, magnis excidit au- 
sis. 

ExcIdo, cidi, cisnm, 3. wycinać, 
wyrąbywać, iapides e terra (ła¬ 
mać); columnaa rupibus; arbores; 
linguam, uciąć, urżnąć; także, sa- 
xum, latus Euboicae rupis exci- 
sum in antrum (wydrążać); vias 
inter montes; burzyć, obalać, por- 
tas, urbem, domos; Fidenae cap- 
tae et excisae; eiercitum; — prze¬ 
noś. zniszczyć, wytępić, wygła¬ 
dzić, zatrzćć, tempus ex animo; 
ritium irae. 

Exoieo, civi, citum, 2. i erclo, 
civi, citum, 4. wyruszyć kogo, 
wypłoszyć, wystraszyć, suem late- 
bris; wywabić, spowodować albo 
pobudzić do wyjścia, wywołać, 
kazać wyjść, z przyp. 6 miejsca 
na pyt. skąd, albo z przyim. a 
lub cx, i przyp- 6 albo samo exc.; 
aliąuem Bomam; huc Magonem 
fratrem; Antiochum in Graeciam; 
erdtus litoris. Stąd w szczegół, 
a) exc. somnó, albo samo exc. 
(obudzić); pobudzić, aliąuem ad 
dimioandum (do walki); aliąuem 
aliąua re (przez co); excivit ea 
caedes Bructeros; ó) poruszać, 
wstrząsać, quam molem (bałwany, 
burzę) subito ercierit; pulsuąue 
pedum tremit excita tcllus; c) — 
przenoś, sprawić, zrządzić, wzbu¬ 
dzić, tumultum; timorem; poeni- 
tenti&m. 

Exoipio, c8pi, ceptum, 3. zbie¬ 
rać, chwytać, przyjmować, san- 
guinem pater4, spiritum alicujus 
ore suo; — przenoś, słuchać chę- 
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tnie lub niechętnie, przyjąć co 
dobrze lub źle; tlómaczyć co so¬ 
bie, assensu popali eicepta vox 
consulis; podźwignąć, podtrzymy¬ 
wać, labentem, moribundum; chwy¬ 
tać, łapać, łowić, seiros in pabu- 
latione; aprum; capram eicipere 
insidiis. II) wyjąć, wyłączyć z cze¬ 
go z przyim. ei lub de i prz. 6; 
taicie: aliąuem serritute (uwolnić); 
— przenoś, wyjąć, wyjątek zro¬ 
bić, aliąuem lubaliąuid: ze spój. 
ąuominus lub ne i tr. łącz.; ex- 
cepto, quod-, wyjąwszy, źe-; ogra¬ 
niczenie albo warunek położyć, 
zastrzedz, z nastę. spój. ut lnbne 
i tr. łącz. III) wspierać, podeprzćó, 
corpu9 clipeo; corpus poplitibus 
exceptum; so (in) pedibus (utrzyr 
mać się na nogach); adminicnlo 
corporis sui aliąuem eicipere (po- 
deprzćć). Stąd: aj przyjąć kogo 
życzliwie, terra patria eicipit ali¬ 
ąuem; ciamore, plansu aliąuem; 
hospitio; benigno rultu; w zna¬ 
czeniu przeciwnćm najczęściej poet. 
targnąć się, lzucić się na kogo, 
ubić, aliąuem in latus; ares; b) 
leźćć, być położonćm w pewnej 
stronie, porticus eicipit Arcton 
(na północ); pod względem na¬ 
stępstwa czasu: dalćj prowadzić, 
ciągnąć, proelium dubinm; zacho¬ 
wać, zatrzymać, memoriam viri 
eicipient omnes anni seąuentes; 
albo następować, aestas hiemem 
ozcepit; turbulentior inde annus 
eicepit; mówić następnie, hunc 
eicipit Labienus; nastaw&ć, cze¬ 
kać, bellum, casus me eicipit; 
nsłyszćć, dowiedzićć się, podsłu¬ 
chiwać, yerba, sermonem. IV) o- 
trzymać, dostać, odbierać, nara¬ 
zić się na co, znosić, minera, 
tela; impetum hostium; dolorcs, 
pericula; inńdiam; has partes; 
landem ex aliąua re. 

Eioltło, Cnis, i. zburzenie, znisz¬ 
czenie. 

ExoitaU\s, a, um, mocny, silny, 
sonus, clamor. 

Eicito, 1. ruszyć kogo z miejsca, 
kazać wystąpić, wypędzić, aliąuem 
de spectaculis; wypłoszyć, ferap, 
leporem; wywoływać, wyzywać, 
wskrzeszać, aliąuein a monuis lub 
ab inferis; testes ab inferis; śpią¬ 
cego obudzić, (e) somno; zemdla¬ 
łego orzeźwić; czuwającego: oży¬ 
wić, pobudzić, wzruszyć, do dzia¬ 
łania zachęcić, dodać serca, ali- 
qaem; afflictos; często z przyim. 
in lub ad i przyp. 4. ad tabo¬ 
rem; aj o przedmiotach nieżywot¬ 
nych , mianowicie o budowlach: 
wznosić, turrem, sepulcrnm, na 
str. biernćj wznosić się; o ogniu: 
wzniecić, ignem, incendium; — 
przenoś, eicitata fortuna, wzrasta¬ 
jące szczęście; szczegół, o namięt¬ 
nościach i t. p.: podniecać, pobu¬ 
dzać, wzbudzać, podżegać, homi- 
nnra studia, iras, motum in ani- 
mis, spem, desiderium aLicujus; 
odnowić, wznowić, odświożyć, ali- 
cui memoriam caram. 

Exclam&tio, ónitt, z. wykrzyknie- 
nie, wykrzyk. 

Excl&mo, 1. wołać, głos podnosić, 
wykrzykiwać; z nast spój. ut i tr. 
łącz. gdy znaczy rozkaz albo żą¬ 
danie; z przyp. 4. wymienić gło¬ 
śno, wołać po imieniu, Cicero¬ 
ne m ezclamarit 

BrotUdo, dusi, clusum, 3. wy¬ 
kluwać, wylęgać, pullos ex orła; 
2) wypychać, wyłączać, oddalać, 
usuwać, aliąuem; aliąuem apor¬ 
tu; aliąuem ab hereditate; ali¬ 
ąuem moenibus; nie dopuścić, 
zamknąć komu drogę, aliąuem a 
re frumentaria; ab ade; aliąuem 
reditu; aliąuem Capu*; bortem 
ora maritima; temporibus ezoludi 
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(doznawać przeszkody z powodu 
okoliczności czasowych); oddzielać, 
przedzielać, locum 

Bxoogitatlo, dnie, z. wyibyślenie. 
Bxcogito, 1. wymyślić, aliquid; 
aliąuid ad ornatum portarum; ex- 
cogi latam est a quibusdam; 2) 
zgłębiać, wyrozumiewać, przeni¬ 
kać, quae tua ratio sit, excogita- 
re non possum. 

Efcroólo, colui, coltom, 3. upra¬ 
wiać, starannie obrabiać; — prze¬ 
noś. a) nauczać, kształcić, ani- 
mos doctrina; so phiiosophia; h) 
przyozdabiać, vitam, nrbem; po¬ 
większać, gloriam; poet. czcić, 
wielbić, pietas eicolit deos. 

Zbcoóguo, coxi, coctum, 3! wywa¬ 
rzać, wygotować, topieniem czy¬ 
ścić, ritium metal lis. 

Exoora, cordis, bezroznmny, głupi. 
Exorementumv i, n. odchód, gnój. 
Bxoreaco, crevi, 3. wyrastać; — 
przenoś, górę brać. wznosić się, 
wzmagać się. 

Excrucio, 1. męczy ć, mordować;— 
przenoś, dręczyć, martwić, trapić. 

Excubi»e, &rum, z. straż, czuwa¬ 
nie, excubias agere. 

Ibcoubitor, dria, * m. żołnierz na 
warcie stojący. 

jHxcubitus, os, m. stral 
Broubo, cubui, cubitum, fxe, 

1) za domem nocować; 2) straż 
trzymać; — przenoś, czuwać, być 
troskliwym o kogo lub o ęo, con- 
silio, labom ezeubabo pro to- 
bis; sapiens animo ezeubat 

Bxoddo, cudi, cusum, 3. wykrze¬ 
sać, scintillam silici; 2) wykuć, 
eicudent alii moliius spirantia 
aera;—przenoś, o robocie pszczół: 
arte eicudunt ceras; takie o pi¬ 
śmie: ezcudere opus. 

Bsooloo, 1. depcząc wybijać, wy¬ 
deptać. 

Exourre cucuni lub curri, cur- 

sum, 3. wybiegać, mianowicie 
w znacz, wojen.: robić wycieczki, 
ex Africa, omnibus portis; — 
przenoś, o źródle: wypływać, ex 
summo montis cacumine; 2) wpa¬ 
dać, w znacz, wojen, najeżdżać 
in fłnes Itom&nos; — przenoś, o 
miejscowości: wystawać, wysu¬ 
wać się, występować, sterczeć, 
rozciągać się, Sicania excurrit in 
aeqnor tribus linguis; penihsula 
ab intimo sinu exc.; usque ad ma¬ 
rę; wykazać się, odznaczać się, 
campus in quo excurrerc virtus 
possit; rozwodzić się w mowie, no 
longius excnrrat oratio; 3) wybo- 
czyć z drogi, dojechać dokąd, do- 
biedz, in Pompejauum;—przenoś, 
o in o wie i mówcy: odstępować od 
przedmiotu. 

Exeuralo. dnia, Ł wybieganie, 
mi&now. w znacz. woj. a) wyciecz¬ 
ka; ft) napad, najazd, — przenoś, 
gwałtowne wystąpienie w mowie, 
orationis. 

Erouraor, órU, m. najczdny żoł¬ 
nierz który napada, robi wy¬ 
cieczki. 

Exeoxvua; ue, m. wybieganie na¬ 
pad, wycieczka; 2) wypływanie, 
naYigiorum; 3) wylatywanie, a- 
pnm. (dny. 

Bxaus*bUi*, e, przebaczenia go- 
Excu*Łte, przytl, z wymówką, z u- 

niewinnieniem się. 
Bxenstfio, dnia, i. uniewinnienie 

się, z.przyp. 2. a) osoby, która 
się uniewinnia, Pompeji; b) i rze¬ 
czy, z którój się usprawiedliwia, 
peccati. *" 

Bxouao, 1. uniewinniać, uspra 
wiedli wiać, se apud aliquem lub 
se alicui; se de aliąua re; aliąuid. 
aliąuid alicui (przedkim); 2) przy¬ 
taczać co na usprawiedliwienie, 
czem się uniewinniać, inopiam et 
calamitatem suam. 
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Xx0fitio, cussi, cussum, 3. wybi- Exemplar, fcris, «. wypis, kopi* 
jać, wydziorać, wyrywać, postem wizerunek, amicum, qui intuetur. 
Bert, agnam ore lnpi; — prze- tanąuam cxemplar aliquod intue- 
noć. wzbudzić, sudorem; risum; tur sui; 2) wzór, model, ad imi- 
somuo excuti, wybić się ze snu; tandum propositum eiomplar. 
h) otrząsać, zrzucać z siebie, tipu- Hxemplum,i, n. 1) wypis, kopia, 
ścić, wylać i t. p. pulverem, are- epistolae exemplum mittere;wsztu- 
nam; ancoram e nare; excussi ce: wizerunek, wycisk; w ogól©, 
mani bas radli; liter&s in terram; sposób, kształt, uno exemplo vi- 
procellae excusserant imbrem; z ko- rere; eiemplo nubis aquosac fer- 
nia, z wozu 1 t. p. zrzucać, equi- tur,. 2) przykład, fonnuła; pod 
tein, aliquem curru; aliquem e względem sprawowania się, po- 
puppi; c) wstrząsnąć, zburzyć, stępowania, zachowania się, wzór, 
zniszczyć, moeuia;—przenoś, zry- przykład dla nauki albo przestrogi, 
wać, foedus; d) wyciągać, rozcią- eremplam caper© ,sumer©, exempl. 
gać, rudentes, lacertum; e) wy- alicujus sequi; także kara, która 
rzucać, ciskać, miotać, strzelać, służy za przykład, in aliąuem o- 
glandem, sagittam, tela, hastas i t. p.; mnia exempla cruciatusqu e edero; 
wygnać, wypędzić, wyrugować, 3) to, co służy za objaśnienie do- 
wydalić, aliąuem patria, aliquem wód, potwierdzenie: przykład. 
Talio; excuter© cnrsu, zbić z dro- bajka, powieść, ercmpli causa lub 
gi; — przenoś, wybić z głowy, gratia,in eremplum, na przykład, 
opinionem, cogitationem periculi; Aesopus nobis hoc exemplam pro- 
pozbyć się, metus decorde; stąd: didit. 
pozbawić, ogołocić, aliquem ali- Exont§x,o, 1. wyjąć wnętrzności. 
qua re; navis eicussa magistro; Exeo, ivi, (zwykło ii), itum, ire, 
«liquem sceptris; f) zatrząść, po- wychodzić skąd, wynieść się, wy¬ 
ruszać na wszystkie strony; cesa- prowadzić się, wyruszyć, wypły¬ 
wem, pennas, brachia; stąd: prze- nąć, dc tticlinio; hinc ne exire 
trząsać, przeglądać, non ©xcutio posset; ex nati lub samo erire 
te; - przenoś, badać, śledzić, (wysiąść na ląd); ab aliquo a pa- 
roztrząsać, verbum; delata. tria; domo alicujne, de cassibus; 

Eiido, edi, esum, 3. wyjadać, w kierunku dokąd: in prounciam; 
wygryzać, wydrążać; o wodzie: ad pugn&m; in pascua; in marts 
odmywać, molem; o czasie: nisz- aquas; — przenoś. exiit sors; ni- 
czyć, monimenta retustas exede- bil neque insolens neque glorio- 
rat; exesis posterioribus partibus sum ex ore ©jus eziit; cx aer8 a- 
Tersiculorum (na grobowcu); ar- lieno; także: nomen exiit; wyra- 
bor exesa (wypróchniał©);—prze- stać, wznosić »1« w górę, eziit 
noś. gryźć, dręczyć, aegritudo ad coelum arbos; ex lub de vita 
exest animum; animos cogitatio- (umierać); ©x lub de potestato 
nibus; curis exesus. (mentis), tracić przytomność; o 

jbcidrs, ae, f. izba albo miejsce, wieści, pogłosce: rozchodzie »ę, 
gdzie były rozstawione ławki dla famą eiierat; si in turbam ezis- 
osób zbierających się do rozmowy; set; przypadać, w odniesieniu do 
exodrium, it, n. zdrob. od exe- czasu, in huncmenaeai; uchodzić, 
ara. umknąć, uciec, Tirus eziit; — 
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przenoś. o czasie: upłynąć, przejść, 
kończyć się, dies indutianun axi- 
it; pointo anno eieunte; II) jako 
przech. a) przekraczać; — prze¬ 
noś. modtun; bj ujść, uniknąć, 
t«]a oculia Yigilantibus; Tim vi- 
ribu8. 

Execroeo, ercul, ercitmn, 2. po¬ 
ruszać, przewracać, undas; upra¬ 
wiać, Toinere cołles; humum in 
messem. patria arva bobus suis; 
zatrudniać, ćwiczyć, doskonalić 
fizycznie i umysłowo, memoriam, 
ingenium; rocem et rires suas; se 
^1 laboribus; inrenando; aliquem 
ad aliquid; takie w zlćj myśli: 
dręczyć, przykrość robić, niepo¬ 
koić, prześladować, sprawiać do¬ 
legliwości; te de praedio exerce>- 
ri; ciercentur poenis; te ezercent 
nuimnis irae; wykonywać, spra¬ 
wować co, zajmować się czćm, 
Narządzać, kierować jaką czynno¬ 
ścią, arma; palaestras; studiosius 
marę qu&m terras; artom; medici- 
nam; cantu s; diem (dzień na pra¬ 
cy przepędzać); imperia; inimici- 
tiaa cum aliquo (być z kim w nie- 
przyjaźni); rictoriam foede in cap- 
tis, używać w sposób okrutny 
prawa zwycięztwa względem jeń¬ 
ców: araritiam in socioi; crudeli- 
tatem in aliquo; judicium, quae- 
stionem; Tectigalia; obrabiać co, 
robić, wyrabiać, Cyclopes exer- 
cebant ferrum; ejercet aranea te- 
las, poet. 

Hxeroit*tio, Onis, i. ćwiczenie, 
wprawa, coiporis; 2) wykonanie, 
▼irtutum. 

BxercitAtui# a, um, zatrudniony, 
agris subigendis; bardzo 

niepokojony, Syrtes ezercitatae no¬ 
to; 2) wyćwiczony, wprawny, ęo- 
piae erorcitatiores. 

Sxeroitlxun, ii, w. ćwiczenie. 
Uwroito, 1. ćwiczyć. 

£jxeroitm a, um, ćwiczony, wpra¬ 
wiony, biegły, eiercitus militia; 
multa lectioue. 

Exeroifcu8, us, m. wojsko; w ogó¬ 
le: tłum, mnóstwo, gromada, cor- 
vorum. 

ExJbal&tiot dnia, i. wyziew. 
Exh&loa 1. wyziewać; anim&m lub 
ritam, umierać. 

Exhaurio, hansi, haustom, 4. wy¬ 
czerpać, wybierać, terrarn mani- 
bus; pecuniam ex aerario, prae- 
dam ex agris; wyrzucić, sentioam; 
wykopać, ligonibus humum; — 
przenoś, odebrać, odjąć, ująć, si- 
bi vitam; partem ex laudibus, a- 
morem, dolo rem; poenarum ex 
haustum satis est (wyczerpane środ¬ 
ki zemsty); 2) wypróżnić, fossas 
cloacasque; poculum; — przenoś, 
wyczerpać, wypróżnić, wycień¬ 
czyć, aerarium, facultates patriae; 
patriam ezhaustam sumpt! bus; 
Atheniensibus exhaustis; YiriB ex 
haustus (pozbawiony), wyczerpać, 
znużyć, osłabić, cotpora, yires, ac- 
tionem; wytrzymać, znosić, dura 
et aspera belli; tantum laboris; 
pericula; wykonać, doprowadzić 
do końca, mandata, vim aeris alie- 
ni (wypłacić). 

Exhóredo, 1. wydziedziczyć. 
Exhóree, heródia, wydziedziczo¬ 
ny, pozbawiony dziedzictwa. 

Exlubeo, hibui, hlbitum, 2. wy¬ 
dawać z siebie; sonos querulos;— 
przenoś, sprawić, wyrządzić, mo- 
lestiam alicui; negotium alicui, 
narobić komu kłopotu; 2) dosta¬ 
wiać, dostarczać, nares quae fru- 
menta exhibebant; wydać, alicui 
omnia integra; ducenta milia mo- 
diorum tritici populo donum ex- 
hibuit; ut centum leones exhibuia- 
se tradatur, yias tutas (uczynić, 
zęby były bezpieczne); sprawiać, 
wydawać uczty, biesiady, ooenam, 
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convMa; pokazywać, przedsta¬ 
wiać, wystawiać, fratres suos; se 
adorandnm, aequalem se omnibus 
exhibens, se aactorem meae liber- 
tatis; se ducem Graeciae; obrócić 
na co, użyć, boram; ofiarować, 
podać na co, pignus judicii; okar- 

zac, bcnevolennam t fidem alicui; 
naśladować, udawać, linguam pa- 
ternam; 3) żywić, utrzymywać, 
liberos, alimeutis Scythas. 

Exhiliro, 1. rozweselać, uprzyje¬ 
mniać, aliąuem, servitutem. 

Bxhorreaco, horrni, 3. drętwieć, 
truchlóć, mętu; 2) w znacz, przech. 
lękać się czego, nere eihorrescat 
Yultus amicos. 

Mzhortitlo, ónls. z. zachęcanie, 
upominanie. 

Exhortor, 1. zachęcać, pobudzać. 
Shrigo, actum, 3. wydoby¬ 

wać, wyciągać, ensem; pobierać, 
wybierać, domagać się, dopomi¬ 
nać się czego, peditum numerum 
a ciTitatibus; obsides ab aliquo; 
pecunias, yectigalia, portoria; viam 
(żądać, aby droga była zrobiona, 
urządzona); omnia serta tecta (do¬ 
magać się, aby wszystkie budo¬ 
wle w dobrym stanie były utrzy¬ 
mane); — przenoś, żądać, doma¬ 
gać się, nalegać na co, quum 
hoc yehementer ezigeret; hoc 
quoque a Eomanis esigere coepe- 
perunt; poenas de aliquo lub ali- 
cui (kogo ukarać); także: piacula 
ab aliquo; erigerem ex te, ut-; 
badać, pytać o eo, facta alicujus; 
2) przebić, przeszyć, illum exi- 
git hasta, ensem per juvenem; 
o czasie: upłynąć, minąć, medJam 
di es jam exegerat horam;— prze¬ 
noś. skończyć, dokonać, opus, mo¬ 
numentom, u poet; exacta aetate 
mori; 3) wypędzić, wygnać, wy¬ 
dalić, reges ex ciniate; post 
ezactos reges; takie poet. nie dać 

komu pokoje, dręczyć, kłopotać; 
sprzedawać, fructus;—przenoś, ta¬ 
bu lam, wygwizdać sztukę teatral¬ 
ną; 4). erigerc ad aliąuid, wyko¬ 
nywać co podług rozmiarów; sto¬ 
sować do pewnych zasad, colum- 
nas ad perpendiculum;—przenoś. 
a) oceniać podług czego, sądzić, 
ad veritatem jus; ad leges; stąd. 
roztrząsać, rozbierać, zastanawiać 
się, naradzać się, tempus secum 
opusąue; cum eo de his rebus; 
non s&tis eractum, quid agam 
(me jest rzecz rozstrzygniona. uie 
jest pewna); b) urządzić podług 
czeęo, zastosować, cultn ad ln- 
xunam exacto. 

Bhtiffue, przysL szczupło, skąpo, 
krótko. 

Earigoitas, atia, L małość, mała 
ilość jakiej rzeczy, copiarum; w od¬ 
niesieni u do czasu; krótkość. 

mtaclguus, a, um, mały, szczupły, 
mnić) znaczny, nieokazały, niepo¬ 
zorny, niepokaźny, castra, pars, ci- 
vitas, numerus, copiae, mus; 
rzeczow. exigunm, i, a. małość, mała 
ilość jakićj rzeczy, aquac; o cza¬ 
sie: krótki; — przenoś, mały, bła¬ 
hy, słaby, mało znaczący, fortuna, 
spes, sigmficatio yoluntatis. 

Balii*9 e, cienki, chudy, suehy, 
artus; ubogi, biedny, domus,res; 
me ozdobny, oschły, mdły, oratio, 
genua scribendi, exordium ora- 
tionis. 

Bzilitaa, 4ti», ż. cień kość, chu¬ 
dość, suchość;—przenoś, oschłość 
stylu, diccndi. 

ExUiter, przt/sl. cienko, słabo, zor¬ 
ba ej-ilitor exauimata; oschle, bez 
ozdoby, dicere, scribere, dispu- 
tarc. 

Ejdmie, przysł. wybornie, prze¬ 
dziwnie, wyśmienicie. 

Szimlufl, a, um, wybrany, osobli¬ 
wy, uprzywilejowany, wyborowy. 
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tu mlhi unus es exhnius; 2) nie¬ 
pospolity, przedziwny, wyśmieni¬ 
ty, rirtus: erimius spe adolescens. 

Klimo, emi, emptnm, 3. wyjmo¬ 
wać, wyłączać, aliąuem * dc nu- 
mero proscriptorum; aliąuem nu- 
mero be&torum; diem er mense; 
aliąuem ex aerariis; — przenoś. 
a) wyłączać, usunąć, beuevolen~ 
tiae coujunctionem ex natura re¬ 
rum; curas, dubitationem; religio- 
nem; ująć, alicui onus; przepę¬ 
dzić, diem dicendo; b) uwolnić, 
oswobodzić, aliąuem er lub de 
reis; aliąuem ex calpa; agrum a- 
liąuem ex obsidione; agrum de 
rectigalibus; aliąuem crimini, ser- 
ritio. 

Bxin, patrz exinde 
KztcUUilo, 4. wypróżniać, narem; 

wyczerpać, zniszczyć, roztrwonić, 
patrimonium; splondrować, agros. 

Exindo, i crin, przytl. potćm, od¬ 
tąd, od tego czasu; w skutek te¬ 
go, zatem. 

6nU, i. mniemanie, 
stąd; existimationi satisfacei^; 2) 
dobre imię, poważanie, wziętość, 
detrimentum czistimationis lacere; 
praeposuit bonam eristimationem; 
3) w przedmiotach pieniężnych: 
kredyt. 

Kriatimo, 1. a) szacować, oceniać 
z przyp. 2. wartości: magni (wy¬ 
soko) , non minoris (niemniej); hoc 
ąuale sit, facilius existimabitis, 
qui-; 6) mićó za co, poczytywać, 
uważać za co, z podwój, przyp. 4 
aliąuem ararnm (uważać kogo za 
skąpca), ritam mortem; quod me 
tui similem ezistimaristi; na str. 
hier. z podwój. 1 przyp* apud 
nos mercenarii scribae <xistiman- 
tur; takie: ut semper optimarum 
partiium ezistimaretur; c) sądzić, 
trzymać o kim lub o czćm, de 
aliąuo lub aliąua re, bene lub 

małe de aliąuo; także z nast. zda¬ 
niem zależ, albo pytaj.: vix, exi- 
stimari po test, utram ararior, an 
crudełior sit; d) mniemać, myślćć, 
z tr. bez. albo z 4 przyp. i tryb. 
bez. rei frumentariae prospicien- 
dum eristimant; na str. bier. com- 
plures minores insulae objectae 
ezistimantur (jest mniemanie, że-); 
często: ezistim&ns, w tćm mnie¬ 
maniu, w tćj myśli. 

Kzltiabills, e, i. zgubny, szko¬ 
dliwy. 

EjdtiŁlis, e, L zgubę przynoszą¬ 
cy, zgubny, donum Minerrae. 

Bxltióaui, a, um, szkodę przyno¬ 
szący, zgubny. 

Eidtlum, ii, #r. zguba, zagłada, 
zniszczenie; takie: środek albo 

rzyczyna do zguby lub do upad- 
u, adrersus aliąuem omnibus 

eiitiiR saerire; omnibus meis cxi- 
tio fuero. 

Exitus, us, m. wychodzenie, wyj¬ 
ście, miejsce do wyjścia; percor- 
pora salutem et exitum sibi parie- 
bant; portarum angustuseritus;— 
przenoś, wypadek, skutek, exitus 
rerba seąuitur; res habnit exitum; 
fuga exitum non habebat; los, ar- 
morum; koniec, reris, vitae; riii- 
tates hos solent exitus habere. 

legis, żadnemu prawu nie 
uległy. 

Biodium, ii, *. sztuka dodatkowa 
treści wesołćj, którą grywano w tea¬ 
trze po tragedyi. 

Kxoleaoo, exol6vi, ezoldtum, 3. 
wyrastać,dorastać; stąd: eioletus, 
dorosły, dojrzały; takie rozpustny; 
2) przestać rość; — przenoś, sla- 
bićć, niszczćć, gasnąć, wychodzić 
z pamięci lub z używania, exo- 
letum y et usta te odium; dolor non- 
dum ezolererat. 

Kxoniro, 1. ulżyć ciężaru, wy¬ 
próżnić, nar es; pnąść kądziel. 
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colos; o rzekach, które do morza 
albo do innych rzek wpadają, ee 
ezonerare: — przenoś ni żyć, u- 
wolnić, animum sollicitudine; ci- 
ritatem mętu; conscientiam lab 
fidcm buam, zaspokoić swoje su¬ 
mienie przez wypełnienie obo¬ 
wiązku. 

Bxoptatua, a, um, pożądany, u- 
pragniony. 

£xoptof 1. żądać czego bardzo, 
pragnąć mocno, życzyć, aliąuid; 
pcbtem alicui; z tryb. bez.; z ut 
i tr. łącz. 

Exor&bilia, e, łatwy do uproszenia 
Exordior, orsus, 4. osnować, na¬ 

łożyć robotę (w tkanin); — prze¬ 
noś. zacząć, rozpocząć, aliąuid, 
albo z tryb. bez. scriberę, dicerc, 
ab ipsa re; rzecz. ezorsa, orum, 
n. początek, wstęp mowy, non te 
bic per ambages et longa erom 
teuebo. 

Ebtordlum, ii, n. początek, osno¬ 
wa w tkaniu; w ogóle: początek, 
zaczęcie, wstęp mowy. 

JEbcorlor, ortus, 4. wschodzić, jak 
słońce, gwiazdy i t. p. sol ezo- 
rieus; jubare erorto; powstawać, 
tempestas; wschodzić jak rośliny, 
arbusta ezorta e terra; o osobach: 
powstać, wystąpić, wybuchnąć, 
repentinus nobis Sulla eroritur; 
stać się, zostać, iez czortus est 
Łydiae; wzmagać się, orzeźwiać 
się, nunc paululum ezorior; — 
przenoś, powstać, eroritur discor- 
dia inter ciycs; eroritur fama ali- 
cajus reiclub dc aliąua re; timor 
ez conscicntia peccatorum. 

Ezorn&tio, dnia, i. przyozdobie¬ 
nie, upiększenie, ozdobny wykład 
przedmiotu, sine ul La czornatione 
simplicitcr ezponerc. 

Exornitua, a, mu, przystrojony, 
ozdobiony 

Złzorno, 1. uzbroić, opatrzyć, urzą¬ 

dzić, cłassem; ricinitatem armis; 
aciem (postawić wojsko w szyku 
bojowym); convmum; Ó) ozdobić, 
ubierać, stroić, aliąucm lub ali¬ 
ąuid aljąua rc. 

Exoro, 1. prosić usilnie. błagać; 
aliąucm aliąuid lub samo aliąuid, 
wyprosić co, doprosić się czego; 
2) nakłonić prośbą, zmiękczyć, u- 
Iagodzić; na str. bier. dać się na¬ 
kłonić, ze spój. ut i tr. łącz. 

Exorau», us, m. początek, ora- 

tionis. 
Exortua, us, m. wschód, 60lis. 
Exostra, ae, i. machina w teatrze, 
za której obracaniem można było 
widzieć, co się w głębi teatru 
działo. 

Exóbub. a, urn, nienawidzący, si 
nondum ezosus ad unum Trojanos, 
jeżeli tobie Trojanie do jednego 
nie zbrzydli; 2) znienawidzony, 
uniTersis ob scelera. 

BxpaUe*oo#pallui, 3. blednićć, lęk&c 
się, pindarici fontis non ezpalluit 
haustus, nie bał się czerpać ze 
źródła Pindara, naśladować jego 
płynność wymowy. 

Erpavesco, pavi, 3. przestraszyć 
się, ensem. 

Expeotóro, ftre, wyrzucie z serca, 
z myśli. 

Bxpedio, pedlyi, i pedii, peditum, 
4. wyplątać, wywikłać, uwolnić, 
se ex laąueis; caput laąueis mor- 
tis; se ab omni occupatione; hino 
tamen se ezpedirit; clausus loco- 
rum aagustiis noctu se czpedivit; 
L- Julium Calidnm expedivit (u- 
wolnił od wygnania); nodum; rem 
(zaradzić, załatwić); iter fugae 
(ułatwić). Nieosob. ezpedit aliąuid 
lab samo ezpedit, wypada, jest 
rzecz pożyteczna, przynależy, non 
idem ipsis czpcdire et multitudi- 
ni; ezpedit omnibus, ut-; omnibus 
bouis ezpedit, s&W&m esse rem- 



310 Exp«dl te 

Giblicam; przygotować, przyspo- 
ć% yirgas; dobyć, Cererem cani- 

atris;zaspokoić, zapłacić, Domina; 
ułatwić, aditum; przysposobić, 
rem frumentamm; otworzyć, sibi 
locum; ratować, ocalić życie, salu¬ 
tom; naprawić, przygotować, ar- 
ma; naves; classem; Tineas; remi- 
gem militet&ąue; ricarium; do 
skutku przyprowadzić, res; elitom 
orationis; prope jam ezpedita Cac- 
saris yictoria; opisać, opowicdzićć, 
ezpediam dictis; altius ezpediam 
famam; expedi,qUid fecerim, poct. 

Ittzpedlfce, przysł. łatwo, bez tru¬ 
dności , prędko. 

jDzpoditio 9 ónii, L wyprawa wo¬ 
jenna, przysposobienie do wojny, 
in eipeditionem milites educerc, 
mittere. 

ExpodItu«, a, urn, wolny, swobo¬ 
dny, bez przeszkód, bez trudno¬ 
ści, lotus, iteT, ad 8U08 receptus; 
motus, manus, res frumentaria; 
pecunia (pieniądze, których łatwo 
można dostać); nomen (dług pe¬ 
wny); także: fides; lekki, lekko 
ubrany, o żołnierzach: bez baga¬ 
żów lekko uzbrojony, gotowy do 
boju, legiones; pedites equites- 
qu« ezpeditiores ad iter; o okrę¬ 
tach: gotowy do wyjścia pod ża¬ 
gle; rączy,prędki, skory, expudi- 
to nobis bomine opus est; exp. ad 
caedcm; ad dicendum; animns ad 
nutum; i t. d. in eTpedito esse, 
być na doręczu. 

Bxpóllc, puli, pulsum, 3 wypę¬ 
dzić, odpędzić, wypchnąć, nares 
ab litore in altum; ratis expelli- 
tur; narigia in ripam expulsa 
(wpędzone); sagittam arcu* (strze¬ 
lać); o osobach: wypędzić, wy¬ 
gnać, aliquem domo, ciritate; ex 
republica; stąd: expulsi, wygnań¬ 
cy; — przenoś, oddalić, morbum 

Uiperior 

bilemąue; odjąć, somnos; usunąć, 
dubit&tionem rei; wybić co z pa¬ 
mięci, memońam rei; pozbawić, 
spem; aliquem aliqua re, wit*. 
potestate. 

Bxpendo, pendi, pensum, 3. wa¬ 
żyć, odważać, a stąd a) ponieważ 
starożytni złoto, srebro, i t. p- 
jako pieniądze ped wagą dawali: 
wypłacać, wydawać, numos; au- 
ri pond o centum; alicuj rei (wy¬ 
płacać za co); eum ezpensum 
sumptui ferre solitum (przeznaczać 
zwykł fundusz na wydatki domo¬ 
we); pornos ccrtis nominibuj (u- 
mieścić dobrze pieniądze); ferre 
alicui eapensas peennias (wyliczyć 
pieniądze, pożyczyć); poenas ali¬ 
cui (ponieść karę, być ukaranym); 
A) — przenoś, rozważać, brać pod 
rozwagę, omnia; roluptates; argu- 
menta; meritis ex pen di te causam 
(oceniajcie podług zasług). 

Bxperaeflacio, feci, factum, 3. o- 
budzić, ocucić; — przenoś, pobu¬ 
dzić, poruszyć, przerazić, Italiam 
tumultus ezpergefecit terrore sn- 
bito. 

Exper*fiaoor, perrcctus, 3. obudzić 
się, ocknąć się; — przenoś, oży¬ 
wić się, wyjść z odrętwienia al¬ 
bo nieczynuości. 

Experiens» tis, czynny, przodsię- 
bierczy. Tir acer et experiens; 
2) doświadczony, laborum, poet. 

Bzperientia, ae, z. próba, doświad¬ 
czenie. 

Exp©rimentumv i, *. próba, do¬ 
świadczenie, dowód na doświad¬ 
czeniu oparty; edere experimenta 
Tirtutis, dać dowody cnoty. 

Zbcperior, pertus, 4. doświadczać, 
dochodzić, próbować, na próbę 
wystawiać, vim Teneni in serro; 
amicos; amorem, taciturnitatem 
alicujus; in boc natura, quld ef- 
ficere possit, Tidetut eiperta; mię- 
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rzyć się z kim, pójść z kimir za¬ 
pasy, ut interire, quam Bottsaos 
non erperiri, mail et; si itemm 
•iperiri xelint; prawować się, są¬ 
downie przeciw komu wystąpić, 
cum aliquo, de tantis Injuriir, gra- 
▼i fodicio, wbić w czćm próbę; 
zrobić z czego użytek, omnia; 
omnia de pace; rei erentum; ulti¬ 
ma; aurilium citremum; liberta- 
tcm; imperium; primum erperiri 
Toluit, ut-; jus erperiri lub sa¬ 
mo exp., prawa swego sądownie 
dochodzić; omnia legibus; judi- 
cium populi Romani (oddać pod 
rozstrzygnienie lodu Rzymskiego); 
2) doświadczyć, doznać, przeko¬ 
nać się, aliquid; aliąuem fortem 
inimicum; z 4 przyp. 1 tryb. bez. 
lub ze zdaniem wzgl.; poznać, 
wnioskować, de me experior, ex- 
periendo cognoscerc aliquid. 

JSxpers, tis, nie mający w czćm 
żadnego udziału, nie obznajmiony 
z czćm, nie mający czego, pozba¬ 
wiony, ogołocony; humanitatis, e- 
ruditionis, litcrarum; rzadko z 6 
przyp. fama atque fortunie. 

KzpertuB, a, um, ten który do¬ 
świadczył, laborum, seiritudinis; 
bier doświadczony, rirtus. 

Kxpeto, petivi, petttum, 3. chcićć 
co osiągnąć, a mianowicie: «) ży¬ 
czyć sobie, pragnąć, scire aliąuid; 
mortem, diritias; fi) domagać się, 
upominać się, żądać, auxilium ab 
aliquo; pocnas ab aliquo (żądać 
ukarania); poenas alicujus rei (po¬ 
ciągnąć do kary za co); podobnież: 
suppUcium; — przenoś, tempora 
mea expctmit medicos; marę me¬ 
dium terrae Locum ezpetens (wci¬ 
skające się). 

Expi&tio, dnie, i. oczyszczenie re¬ 
ligijno, odpokutowanie; diis rio- 
latis erpiatio debotur. 

Expl6o 

Xxpilłtio, ónli, i. zdzlerstwo, zra¬ 
bowanie. 

Eiptlłtor, tri*, m. zdzierca, łu¬ 
pieżca. 

ExpHo, 1. zrabować, złupić, właś. 
i przeitoś. 

Etacpingo, pinxi,plctumf 3. wyma¬ 
lować; — przenoś, opisać co ży¬ 
wo, motus hóminum. 

Expio, 1. a) oczyścić, pod wzglę¬ 
dem religijnym, od skazy występ¬ 
ku , forum a sceleris restigiis; ar¬ 
na nondum expiatis u neta cruo- 
ribus; b) gniew bogów ułagodzić, 
odwrócić zesłane od nich złowro¬ 
gie znaki, prodiginm; rocemnoc- 
tumam; c) ze zbrodni się oczyścić, 
odpokutować, scelus snpplicio: — 
przenoś, naprawić, nagrodzić, in- 
coamodum rirtute; cladem Tleto- 
riis; dolorem (uspokoić, ukoić). 

ExpIsoor, 1. wyławiać ryby; — 
przenoś, dowiadywać się pilnie, 
dochodzić, badać. 

Xxpl*n&te, przysl. jasno, wyraźnie, 
wyrozumiale. 

Brplanfctio, 6nis, ż. wykład, wy¬ 
jaśnieni e, tłómaczenie. 

Bxplan£tusf a, um, jasny, wy¬ 
raźny. 

Bxplino, 1. równćm co czynić, 
wyrównywać; b) rozszerzać, roz¬ 
przestrzeniać, - przenoś wykła¬ 
dać, wyjaśniać, tlómaczyć. 

Bxpl£o, plfiri, pić tum, 2. napeł¬ 
niać, wypełniać, fossam aggere: 
paludem retibas atque aggere: ca- 
verna^; także borem frond) bas 
(nasycić, nakarmić), se sanguinc 
alicujus. Stąd w szczególności: a) 
w znacz, wojen.: miejsce jakie zu¬ 
pełnie obsadzić, locum; omnem 
munitionem rigiliis stationibue- 
que; 2) dopełnić co do liczby, 
uzupełnić, numerum, legiones, 
numero cobortes; quod deperierat 
expletur; centurias, tribiis (otrzy- 
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mać tyle głosów na zgromadzeniu 
ładu, ile potrzeba, aby być wy¬ 
branym na urząd)i b) wynosić, 
czynić, acies duccnta mi ha exple- 
rerat; aa rum qaod sum mam ta- 
lenti oxpleret; także: justam rnnri 
oltitudincm (doprowadzić do na¬ 
leżytej wysokości); c) poet prze- 
biedz, przelecieć, quinque orbcs 
cursu; — przenoś, a) o mowie: 
scutcntias mollioribus numeris 
(napełnić, w sposób harmonijny 
wyrazić); bj wypełnić, wykonać, 
nczynić zadosyć, officium: munns 
susceptum; omnem erspectationem 
desiderii nostri; oraculi sortem; 
stąd: do skutku przyprowadzić, 
d&mnatiouem; supplicium; ritam 
beatam cumulate (znpelnie -uszczę¬ 
śliwić)- c) zaspokoić, nasycić, si- 
fim, iram, odium; avaritiam pe- 
cunia; seyeritatem suam aliena 
inTidia; animum (cbętkę t zaspo¬ 
koić); poet. z przyp. 2. animum 
explcsse jnyabit ultricis flammae 
(zaspokoić zemstą). Yirg. Aen. II. 
586. 

BrplStio, dnia, z. napełnienie, na¬ 
sycenie. (naly. 

Erpletua, a, um, zupełny, dosko- 

Explioate, przysł. jasno, wyraźnie, 
dicero. 

Explioatio, Gnie, i. rozwijanie, 
rozciąganie, rozpościeranie, ru- 
dentis; — przenoś, oi zapłacenie; 
b) wykład, tłómaczenie, objaśnie¬ 
nie, nominum, tabularum. 

Explic&tor, orla, tw. wykładacz, 

tłómacz. 
Expltoatrtr‘, Icia, ż. wyjaśnicielka. 
Sxplio&tua, a, um, urządzony, 

uporządkowany, proriucia; causa; 
2) wyjaśniony, jasny, wyraźny, 
pewny. 

BaplicAtus, us, m. wykład, wy¬ 
jaśnieni a. 

BzpUoitus, a, um, jasny, łatwy, 

consiiium erplicitius, zamiar po- 
dobniejszy do wykonania. 

Explico, Awi, &tum • lub ui, i tum, 
1. rozwijać, roztoczyć, Testem, 
yolumen; i t. p. rozmarszczyć, 
wypogodzić, frontem; 2) w znacz, 
wojen, rozszerzyć, rozprzestrzenić, 
dać się rozwinąć, copias, ordines, 
agmen; naves; eąnites se explica- 
re coeperunt; ut multitudo na- 
vium erplic&ri non potuerit. 3) — 
przenoś, a) ustnie lub na piśmie 
co rozwijać, wyjaśniać, verbum, 
philosophiam; causas rerum; ra- 
tionem alicujus rei; consilia; sen- 
tentiam suam; opowiadać, wykła¬ 
dać, opisywać, vitam alterius to- 
tam; res (dzieła, czyny); Koma¬ 
nom m imperateres; także: tłóma- 
czyć, summorum oratorum Grae^ 
cas orationes; bt przez badanie, 
rozmyślanie, śledzenie starać się 
rzecz wyjaśnić w przedmiocie za- 
wikł&nym, trudnym do rozstrzy- 
gnienia, illos Yerutios; wymyślić, 
wynaleźć, ut explicarem, quid 
esset optimum factu; c) sprawę 
załatwić; nomen (dług zapłacić); 
w ogóle: w rzeczy jakiej prze¬ 
szkody, trudności usunąć, nego- 
tia, rem frumentariam; sumptus 
rei militaria; do skutku przypro¬ 
wadzić, wykonać, mandata, prae- 
cepta, consilia, rea; ułatwić, per 
artus fratris ezplicuit fugam; de 
hortis eiplica (przywiedź do skut¬ 
ku); z niebezpiecznego, przykre¬ 
go położenia wyprowadzić, wyra¬ 
tować, rempublicam; ut legatos 
fuga explicuerit 

Erplódo, płosi, plosum, 3- wy¬ 
pchnąć, wyrzucić, wygwizdać, 
wyśmiać, zganić. 

Expl6r*te, przysl. pewnie, niewąt¬ 
pliwie, exploratius prómittere. 

Explort,fcio, dnia, i. badanie, śle¬ 
dzenie, rozważanie. 
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EiPlorAtor, óris, m. posiany na 
zwiady, szpieg. 

BzplorAtua, a, um, pewny, nie¬ 
wątpliwy, niezawodny, pro explo- 
rato habere, mieć za rzecz pewną; 
ezploratum mihi est, wiem z pe¬ 
wnością. 

Erplóro, 1. wybierać, npatrywać, 
regionem; locum castris iduneum; 
zbadać, wywiedzićć się, zasięgać 
wiadomości, locum, hostium iter, 
rem, consilinm hostium; regis ani- 
mum; dc roluntatc alicujus; Phar- 
nabazum misit ezploratum, dla do¬ 
wiedzenia się; eiplorato, po za- 
siągnieniu wiadomości; zczdaniem 
zaleź, pytającem, crplorato utrum-; 
myśleć o środkach i drodze do 
czego, fugam domini; lupus Jnsl- 
dias ezplorat orilia circum (szuka 
(nicjsca, którędyby się mógł do 
owczarni dostać); próbować, prze¬ 
konywać się, portas (czy są do¬ 
brze obwarowane); delata. 

Ezpldsio, Ónis, ś. odrzucenie, wy¬ 
gwizdanie. 

Bxpólio, 4. wygładzić; — prze¬ 
noś. wykształcić, wyćwiczyć, wy¬ 
doskonalić, aliąuom doctrinis. 

ExpoHtio, dnia, ś. wygładzenie, 
ozdobienie, urbana (upiększenie 
domu w mieście); —przenoś, przy¬ 
ozdobienie; wykształcenie, oratio 
expolitionc distincta. 

Bzpolitua, a, urn, wygładzony; ~ 
przenoś, wykształcony, wydosko¬ 
nalony, doctrina graeca. 

Bxpdno, posui, poaitutn, 3. wy¬ 
stawiać, pokazywać, vasa Sarnia; 
wyrzucać, pucros in proxima al- 
luvie; wysadzać kogo, wykładać 
co na ląd, miiites ci navibus; a- 
liquem in litore; socios de pnppi- 
bus altis;Lemnos non haberette ex- 
positum; aliąuem in terra lub in 
terram; copias o.pportunis locis; ibi 
Themistoclcm exponit; copias; os Or- 

phei arenis, na lądwy rzucić, poet;— 
przenoś, wystawiać na niebezpie¬ 
czeństwo, narażać na co. aliquem 
ad ictus; domus eiposita cupidi- 
tati et* Toluptatibus; ad conricia; 
2) ustawić, postawić, ibi in omni¬ 
bus collibus ezpositas hostium co¬ 
pias armatas conspeiit; Suaium 
erpositum (wystający, sterczący);— 
przenoś, przedstawiać, stawiać 
przed oczy, praemia alicui, ńtam 
suam ad imitandum; factum (do 
naśladowania, na wzór); 3) wy¬ 
kładać;— przenoś, opisywać, opo¬ 
wiadać, krćślić, in majorum vir- 
tutibus ezponendis; antiquitatem 
totam in eo Tolumine; mores Gra- 
jorum; rem pluribus rerbls; con- 
ditiones pacis; dc Tita imperato- 
rum; Yitam alicujus; alicujus bc- 
neńcia; in iisdem (libris) expo- 
suit ita,ut-; Tcrsibus ezposuit ita, 
ut- takie z 4 przyp. i tr. bez. 

Bxpomgo, rexi, reetnm, 3. roz¬ 
ciągać, przedłużać, eąuites in lon- 
gitudinem; munitiones prope eorum 
aciem. 

ExportAtto, dnia, i. wynoszenie, 
wywóz. 

Exporto, i. wynosić co skąd, wy¬ 
prowadzać, wywozić, eua omnia; 
signa ex fanis; corpora luce ca- 
rentum tectis; funus ejus per ve- 
spillones czportatum; res quae ex- 
portantur ; aurum ex Italia Hiero- 
soiyma; b) oddalać, wygnać, wy¬ 
wołać, in uitimas terras. 

Expoabo, poposci, 3. prosić bar¬ 
dzo, usilnie, dopraszaćsię, Ticto- 
riam a diis; misericordiam; quod 
deos ezpoposci; pacem deOm; pre- 
cibus^xposcentes plebem, darent- 
2) domagać się wydania, ad poe- 
nam; sui ezposcendi gratia; quum 
eiposceretui publice. 

Bxpoaitlo, dnia, i. wyrzucenie, 
podrzucenie, infaatis; 2) wykład 
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przedstawienie, wykaz, sententiae 
•uae; rerum gestarum. 

Sbcpośtul&tio, ónls, i. usilne do¬ 
maganie się; 2)zaskarżenie,skarga. 

Expoatulo, 1. domagać się bardzo, 
nalegać, aliąuid ab aliąuo; 2) u- 
skarżaćsię, żalić się na kogo, kłócić 
się o kogo lub o co, cum aliąuo de 
atiąu* re; cum aliąuo aliąuid iub 
aliąucm; z 4 przyp. i tryb. bez., 
se es8c relićtam. 

SzprwM, przytl. wyraźnie, dobi¬ 
tnie, trafnie. 

Sbcpreaaio, dnia, i. wyciskanie, 
wyrażenie. 

Btpreaaoa, a, um, dobitny, wy¬ 
raźny, widoczny. 

Sbcprimo, pressi, pressum, .3. wy¬ 
tłaczać, wyciskać, succum ex se- 
•ama; wymawiać wyraźnie, lite¬ 
rat; — przenoś, silą wymódz co 
na kim, wymusić, pecuniam ab 
aUąuo; alicui eonfessionem; z nt 
i tr. łącz. erpresti, ut negarent; 
2) wyrazić, wyrobić, simulacra 
«x auro; yultus perahenea signa, 
figuras; — przenoś, wyrazić sło¬ 
wami, a mianowicie: a) opisywać, 
wykładać, wystawiać, imaginem 
consuetudinis et ritae alicujus; 
dicendo sensa; eratione mores; 
beilum; b) tlómaczyć, przekładać, 
aliąuid latine; rerbum o rerbo, 
ad rerbum de Graecls; c) naśla¬ 
dować, oratorem imitando; ritam 
«t oentuetudinem aheujus; 3) pod¬ 
mieść, wynieść do góry, *aquam 
machinationibus; aggar ezprimit 
turw (podnosi). 

Sscprobr&tlo, dnia, i. wyrzut, wy¬ 
rzucanie komu czego, alicąi ali- 
cąjut rei. 

Bacprdbro, 1. wyrzucać co komu, 
wymawiać, wyrzuty robić, alicui 
aHąuid; alicui de aliąua re; z 4 
prtyp. i tryb. bez. 

Izprtmo, prompsi, promptum, 3. 

wydobywać, moostas roces; —prze¬ 
noś. pokazywać, objawiać, rim elo- 
ąucntiae; odium, crudclitatem; 
industriam et laborem: wyrażać 
słowami, opowiadać, wykładać, 
causas et ordinem bel li; leges de 
religione; eipromere, quid dici 
possit 

Expu*nabUi*f e, który może być_ 
zdobyty. 

£txpugnatio, Ónls, z. zdobycie, 
oppidi, urbis, castrorum. 

Expugnax, aoi*, zniewalający, 
silnie działający. 

Blwpugiio, 1* pokonać, zwalczyć, 
per vim lub vi; obsidione; w ogó¬ 
le: zdobyć, zająć, oppidum, ur- 
bes, nares; — przenoś, a) poko¬ 
nać, zniewolić, nakładać, prze¬ 
zwyciężyć, animum, pertinaciam; 
fames obsessos eipugnarerat; coe- 
pta (do skutku przyprowadzić); 

rzemódz, wydrzćć, zgwałcić, pu- 
icitiam; decus muliebre; regnum; 

b) wymódz, legationem; summa ri 
eipuguatum esse, ut tribuni erea- 
rentur; aegre crpugnarit, ut-.^ 

3Sxpul*lo, dnia, i. wypędzenie, 
wygnanie. 

MrpuUor, ória, m. wyganiać*. 
Bxpultrixf iois, i. ta, która wy¬ 
gania. 

3Qxpunfo, punxl, punctum, 3. wy¬ 
mazać, wykreślić, nomen - 

SbcpurgOt 1. oczyszczać, se eipur. 
uniewinniać się; sermonem, po¬ 
prawiać. 

Kxpdto, 1. myślóć, rozważać, zgłę¬ 
biać. 

Bxqulllae, anun, i. pagórek w Rzy¬ 
mie, gdzie były groby niewolni¬ 
ków i złoczyńców; stąd: EJxą\ii- 
liariua, a, um, Eskwiliarski; £x- 
ąuilinus, a, um, Eskwiliński, Ex- 
ąuiłius, a, um, Eskwilijski, ty¬ 
czący się pagórka EskWilińskiego. 

®xquirof quialvi, ąuialtum, 3. 
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wywubwać, wybierać, dobierać, 
honors alicui; Terba ad sonum; 
2) badać, śledzić, pytać, dowia¬ 
dywać się; aliąuid ab lub ex ali- 
qno; aliąuid peraliąuem; senten- 
tias; causas; Teritatem; roztrzą¬ 
sać, facta alicujus ad aliąuid; 
3) żądać, wymagać, haec non ni- 
mis eiąuiro a Graccis. 

E*Qui8lta, o rum T n. badania. 
Exquisite, przysł. dokładnie, grun¬ 
townie, wytwomjc. 

X)xquiflitua, a, um, wyborny, wy¬ 
śmienity, wytworny, także: szuka¬ 
ny, badany. 

Ex*aorifioo, śre, ofiarować. 
Exaaewlo, ire* przestać się srożyć. 
Ex*anguie, e, krwi pozbawiony, 
martwy, z sił obrany, errant ex- 
sangues et sine corpore umbrae;. 
zbladły ze strachu, mętu exs.; 
diffugimus Tisuersangues;—prze¬ 
noś. oschły, nieożywiony, oratio- 
nis genus; h) sprawujący bladość, 
cuminum. 

EmmoIo, sarsi, sartum, 4. na¬ 
prawiać , nagradzać szkodę, aliąuid 
ałii* rebus. 

Eweatto, 1. nasycać, Yfuo ciboąue; 
— przenoś, zaspokoić, ne mortc 
ąuidcm alicujus ezsatiari. 

Shcaaturabllia, e, nasycony. 
Exaatfiro, nasycać, właś. i przenoś, 
animum. 

Exaoeiuiov Ónis, i. wysiadanie 
z okrętu, wylądowanie. 

Hzsolndo, scidi, scissum, 3. wy¬ 
ciąć, zniszczyć, zburzyć. 

BUaoribo, scripsi, scriptum, 3. wy¬ 
pisywać, przepisywać. 

Bacaoulpo, sculpsi, sculptum, 3. 
wyskrobać, Ycrsus; b) wyryć, wy¬ 
rżnąć, wyrobić dłótem, aliąuid 
e ąucrcu; signum ex lapide. 

Exstoo, scui, 8ectnm, 1. wycinać, 
wyrzynać, wytępiać, trzebić, właś. 

P.-1. w 

i przenoś, linguam; partes ritloaas 
reipublicae. 

Bzieorftbiiii, c, obrzydzenia go¬ 
dny, bezecny, obmierzły, oditun, 
superbia; b) carmen, formuła prze¬ 
klinania. 

Bxaear&tio, ónia, i. przysięga 
z zaklęciem, złorzeczenie, prze¬ 
kleństwo. 

Ewecratui, a, um, przeklęty, 
obrzydły. 

Exseoror, 1. przeklinać, złorzeczyć, 
aliąuem lub aliąuid; lub samo 
exs. miotać złorzeczenia, in ali- 
qucm; z nast. ut. i tr. łącz.; tak¬ 
że: zaklinać się, z zaklęciem przy¬ 
sięgać; cx8ecrandue, ohydny, o- 
brzydzenia godny, obmierzły, 
bellum. 

Ezaeotio, ónis, i. wyrżnięcie, wy¬ 
cinanie. 

Ezaecatio, ónia, i. wykonanie, 
wypełnienie, negotii. 

Bxsecrator, 6ria, m. wykonawca, 
propos i to rum. 

Exaequiao, arum, t pogrzeb, ob¬ 
chód pogrzebowy, spoliatus exse- 
ąuiis; ezseąuias celebrare, sol- 
vere. 

Ezaeąui&lis, e, pogrzebowy, do 
pogrzebu należący, carmen. 

Exsequor, ąuutus lub cutus, 3. 
ścigać, prześladować, aliąuem fer¬ 
ro et Igni; dochodzić prawnie, u- 
trzymywać, jus; popierać, armia 
jus auum; mścić się, karać, karcić, 
rem tam atrocem; b) wykonywać, 
uskuteczniać, wypełniać, mandata, 
imperia, jussa, munia, consilia 
scelus; także bier. exsecuto impe- 
rio; poddać się, zniość, fatum 
alicujus; c) opowiadać, opisywać, 
rerbis; aliąuid pluribus, obszer¬ 
nie rozwodzić się; d) przez pyta¬ 
nia, badania, rozmyślanie docho¬ 
dzić czego, wykryć co, w połą¬ 
czeniu z gerund. ąuaerendo, in 
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quirando, scisdtando, cogitando; 2) 
ciągnąć rzecz dalćj, prowadzić da- 
lój, incepta; aliąuid nsqne ad 
eztremum. 

Ex»ćro, serui, sertum, 3- doby¬ 
wać , wystawiać, pokazać, linguam; 
caput ponto; odkryć, obnażyć, 
brichia, humeroa; poet. Amazon 
unum eiserta latua; — przenoś, 
pokazać, wyjawić, namtio ex- 
serit. 

Kzaerto, 4ro, dobywać. 
EiaibUo, 1. wygwizdać. 
Bzaioe&tus, a, um, wysuszony, 
uschły; — przenoś, oschły, bez 
ozdób, orationis genua. 

Budooo, 1. suszyć, wysuszyć; — 
przenoś, wypić, rina culullis. 

Kndgno, 1. zapisywać, opisywać. 
Btzaillo, silni, (siLii), snltum, 4. 
wyskoczyć skąd dokąd, in sic- 
cum; oculi exsiluere; 2) podsko¬ 
czyć, porwać się, ex lub de scl- 
la, stratis, gaudio exs. 

ZbcaUium, ii, n. wygnanie, wy¬ 
wołanie z kraju, in exsilium pel- 
lere, czpcllere, agere; miejsce 
pobytu za granicami kraju i sam 
pobyt, dircrsa exsilia ct dirersas 
quaerere terras. 

Ebcaiato, atiti, 3. pokazywać się, 
wychodzić, e latehris; spelunce; 
w znacz, wojen.: wystąpić, e loco 
subito; — przenoś, powstawać, 
stać się, ex amicis inimid eisi- 
stnnt: hu jus ex sermone eistite- 
runt doctissimi Tiri; ezsistlt ae- 
stus; ex quo eisistit, ut- (wyni¬ 
ka); 2) wychodzić na górę, e tet¬ 
ra; ab inferis; Inter aures unum 
corau eisistit; magna flamma ei¬ 
sistit; flnctus eisistunt; fons ei¬ 
sistit; - przenoś, wznosić się, 
wszczynać się, wychodzić na jaw, 
pokazać się, eisistit mottu,, peri- 
culum, bcllum, terror i t u.; 
eisistit controtersia inter oos, tak¬ 

że: magnus hic Tir eisistit, rictor 
eisistit; quae in principum rita 
egregia eistiterunt. 

Sbuolwo, solri, aoltLtum, 3. roz¬ 
wiązać, rozpętać, rozplątać, re- 
stem; rozpuścić, roztopić, gla- 
ciem; oddalić, famcm; 2) uwol¬ 
nić, wlaś. i przenoś, se corpore 
(umrzeć), m occnpationibus; wy¬ 
płacić, zaspokoić, uiścić długi, 
nomina; wypełnić, dopełnić, wy¬ 
wiązać się z przyrzeczenia, eisol- 
rit, quod promiserat. 

Bmonnli, e, bezsenny. 
Bzsorbeo, sorbui, 2) wyciągnąć, 

wyssać, sanguinem; — przenoś, 
pokonać, wytrzymać, znieść, di£- 
ficttltatem; pochłonąć, zagarnąć, 
zabrać, praeaas; wycieńczyć, riros. 

Kzaora, sortis, nie podpadający 
losowaniu, equus eis., koń wy¬ 
brany, ule ciągniony losem, wy¬ 
borny, poet.; 2) który nie losował, 
nie przez losowanie otrzymał, ex- 
sortcm ducere honores; 3) nie ma¬ 
jący w czćm udziału, culpae; ei- 
80rs ipsa secandi. 

Eiapatior, 1. wybaczać z drogi, 
cqui ezspatiantur (rozbiegają się); 
rozszerzać się, flumiua eispatiata 
ruunt, poet 

Eispeotatlo, Ónit, i. oczekiwanie, 
pożądanie, pragnienie wygląda¬ 
nie czego, ciekawość, z przyp. 2 
tego, który oczekuje, omnium; tu¬ 
dzież osoby albo rzeczy, na którą 
się oczekuje, tanta fuit eispecia- 
tio (ciekawość) risendi Alcibiadis; 
także: morere alicui exspectatio- 
nem de aliqua re; praetcr lub 
contra ezspectatiouem, niespo¬ 
dzianie, wbrew oczekiwaniu. 

Bzapeot&tua, a, um, oczekiwany, 
pożądany, upragniony, quibus ab 
oris eispectate Tenis. 

Eiapeoto, 1. czekać, oczekiwać, 
aliquem lub aliqnid, eispectabat. 
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quid cousilii caperant; z nastę. 
dam. donec, si (czy), ut i tr. 
łącz.; poet. me tmnąailla eenectus 
exspectat (nadchodzi, zbliża się); 
2) ciekawym być, spodziewać się; 
obawiać się, lękać się; rem avi- 
dissime; cum magna spe; mortem; 
majorem motum Galliae; — prze¬ 
noś. potrzebować; olaae falcem 
ezspectant. 

Biiptrgo, sperai, spersum, 3. 
skropić. 

Bx*pea, bez nadziei, pozbawiony 
nadziei. 

2bcaplr*tio, dnia, i. wyziew. 
Elzaplro, 1. wyziewać, flammas 
pectore; aur as lub- animam, lub 
samo exsp. wyzionąć duszę, u- 
mrzćć, 2) powstawać, wszczynać 
się (o wiatrach), ris rentorum cx- 
spirare cupicns. 

£!xaplendeaoo ą splendui, 3. zaja- 
śnićć, zabłysnąć;—przenoś, świe¬ 
tnie się wydawać, celować, prze¬ 
wyższać, clarius eispiendescebat. 

Bzspólio, 1. zlupić, ogołocić, po¬ 
zbawić czego, aliąucm aliąna re; 
fana atque domos; sese, przy¬ 
wieść siebie do ubóstwa; — prze¬ 
noś. pozbawić, honorem et digni- 
tatem alicujus; aliąuem auiilio 
ano. 

Bx*terno, 1. przestraszyć bardzo, 
exsternata fugam tentabat; exster- 
nati equi. 

Bzatimulo, 1. pobudzać, podasz- 
czać, Tirum dictis. 

Exatinotio, dnia* f. zgaszenie, 
zniszczenie, zgon. 

Bxatinotor, orla, m. ten, który 
gasi, incendii; — przenoś, nisz¬ 
czyciel, regi&e domus, który co 
przytłumia, koniec czemu kładzie, 
conjurationis, belli. 

SacstŁnguo stinzl, stinctum, 3. zga¬ 
sić, wygasić, lguem, incendium, 
lucern, faces, ełnerem i t p. na 

P.-l. w. 

str. biern. gasnąć, ignis exstin- 
guitur, — przenoś, ugasić, pitim; 
zabić, pozbawić życia, jurenem; 
na str. bier. być zabitym, umrzćć 
eistinctus amabitur idem; przy¬ 
tłumić, furorem alicujus. puścić 
w zapomnienie*, senno oblirione 
posteritati8 ezstinguitur, w ogóle: 
zniszczyć, przyprowadzić do upad¬ 
ku, eistincto senatu; gloriam rei 
militaris: b) wysuszyć, aquam ri- 
tis, sucum. 

Bzatirpo, 1. wykorzenić, wlaśc. 
i przenoś. Yitia. 

Bxato, 4re, wystawać, występować, 
sterczeć, z prz. 6 i przyim. ex lub 
de lub samym przyp. 6; stąd: o) być 
widocznym, pokazywać się, wpa¬ 
dać w oczy, erst&nt restigia; b) 
być, trwać, zostawać, exstant e- 
pistolae. 

Bzatruotio, Ónla, i. budowanie. 
Exatruo, struxi, structum, 3. 

wznosić, stawiać, budować, ro- 
gum,aggerem,tumulos,tqrres i t.p. 
quum satis altitudo muri exstru- 
cta Yidcretur (gdy zdawało się, że 
mur do znacznćj wysokości jest 
wzniesiony); nagromadzić, nazbie¬ 
rać, divitias; zaopatrzyć, focum 
iignis, mensam cpulis; — prze¬ 
noś. dojść do czego, nabyć bo, 
altitudinem excelientiamque vir- 
tutum. 

Exstido, 1. wypocić się, wydawać 
wilgoć, exsudat inutilis humor,— 
przenoś, z 4 przyp. nad czćm się 
pocić, mozolić się, pracować 
z ciężkim trudem, quum Fedlus 
causas exsudet. 

Bxaul, aulia, m. i f. wygnaniec 
i kobieta wygnana z kraju, z prz. 2; 
— przenoś. cxsul mentis, pozba¬ 
wiony rozumu. 

Bzaulo, 1. być wygnanym, wy¬ 
wołanym z kraju, in Yolscoe ex- 
aulatum abiit 
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firaltabundus, a, urn, wyskaku¬ 
jący z radości, uniesiony rado¬ 
ścią. 

Bzcultitlo, dnia, i. wyskakiwa¬ 
nie; — przenoś, cieszenie się, uno¬ 
szenie się radością. 

JSx*alttm, przytl wyskakując. 
BŁraulto, 1. wyskakiwać, podska¬ 

kiwać, brykać, eqnus; boves in 
berba; o wodzie: poet. burzyć się, 
wrzćć, bałwanić się, vada, lati- 
ces aestu; — przenoś, unosić się, 
laetitia, gaudio; o mowie i mówcy: 
unosić się, bajać myślami, popi¬ 
sywać się, oratio exsultat in lau- 
de yirtutam; Yerborum aud&cia. 

GxauperabiliaJ e, dający się prze¬ 
zwyciężyć. 

Sbesuperantia, ae, i. znomionitośc, 
wydatność. 

Kxanper&tio, dnia, i. przesada. 
Bassupćro, 1. wznosić się, wzma- 

się, górować, flammae; — 
przenoś, celować, rirtute, nobili- 
tate; 2) z 4 przyp. przebyć, ju- 
gum; wystawać nad czóm, jubae 
sangmneae ezsuperant undas; — 
przenoś, przewyższać, aliąuem su- 
perbia; laudes alicujus (okazać się 
wyższym nad pochwały); przemódz, 
pokonać, consilium caecum. 

JB3xffurdo, 1. ogłuszyć, —przenoś, 
palatum, przytępiać smak. 

Bsrargo, surroxi, surrectum, 3. 
wstać, powstać, podnieść się, a ge- 
nibus; — przenoś, wznosić się, 
powiększać się, wzrastać. Borna 
aedificiis; wzmagać się, dolor, po¬ 
krzepiać się, nabierać mocy, res- 
publica. 

Eisuaoit&tio, Ónie, i. wzbudzenie 
uwagi. 

Szauaoito, 1. obudzić, ocucic zu- 
śpienia; wzniecić, f lam mam aura; 
magnum incendiuw; — przenoś, 
ożywić, pobudzić, zachęcić, ani- 
mos. 

3Bztatorum,n. wnętrzności źwierząt, 
z których starożytni przepowiadali 
przyszłość. 

Eztab&soo, tabui, 3. schnąć na 
ciele, nędznićć, niszczćć;—prze¬ 
noś. upadać, opiniones retustate. 

Extemplp, przyst. natychmiast, 
wnet, zaraz. 

Extendo, tendi, tensum i tontum, 
3. rozciągać, rozpościerać, digi- 
tos; — przenoś, obalić kogo, ali¬ 
ąuem arena; na str. biern. rzucić 
się na ziemię; w znacz, wojen, 
rozciągnąć, rozwinąć, arfem la- 
tius; powiększać, Agros; podwyż¬ 
szać, pretium; przeciągać, prze¬ 
wlekać, puguam ad noctem; 
przenoś, aj rozszerzać, famam fac- 
tis; nomen in ultimas ora*, sławę 
swego imienia rozciągnąć jak nąj- 
d&lćj; b) sięgać nadzieją, spem; 
c) silić się, robić wysilenia, se 
supra vires; se magnis itineribus, 
lub itiuera ext. (ćpiesznym zdążać 
pochodem); aridos cursus, poet 

Extenaui, a, um, lub extentus, 
rozciągły, obszomy, rozwlekły. 

3BxtexmAtio9 ónis, i. zmniejszenie, 
przedstawienie rzeczy w mowie 
w sposób zmniejszający. 

Bxtenu&tua, a, um, rozrzedzony, 
aer; — przenoś, mały, slaby, vires. 

Ext5nno, 1. rozcieńczać, zmniej¬ 
szać; w znacz, wojen, zwężać, 
ścieśniać, angustiae eitenuabant 
agmea; — przenoś, zmniejszać, 
spem, errorem, molestiam; poni¬ 
żać w mowie, munus. 

Xlxter, Lub eitÓrus, a, um, ze¬ 
wnętrzny, obcy; stop. wyż. exto- 
rior, ius, co mes exterior, idący 
z lewćj strony; stop. najw. extre- 
mus, i rzadko cxtimus, a, um 
ostatni, ostateczny, in extremo 
libro, na końcu książki: extremo 
bello, w końcu wojny; rzeczone. 
eitremu®, i, n. koniec, mundi. 
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aestatis, ritae; dąsem bazio «- 
tranom bez przyp. 2, ad eitre- 
nam, aa końcu, także wlicz. mn. 
eztremn imperii, granice państwa; 
w znaczeniu przy*l. eztremum lob 
eztremo, wreszcie, nakoniec; — 
przenoś, ą) najgorszy, najniebez¬ 
pieczniejszy, największy, tempora, 
res, casus, spes, fames i t p., 
ad er trema perrenire; b) najniższy, 
najmniejszy, sors, ingenium. 

2Cxterebro* 1. wywiercić, wyświ- 
drować. 

Xxtergeot tersi, teraom, 2. wycie¬ 
rać, ocierać. 

Bzterlo*, patrz ezter; eiterius, 
patrz eitra. 

Bitemu, a, om, zewnętrzny, ob¬ 
cy, zagraniczny, raaaotp. cudzo¬ 
ziemiec, aroebat soia eztemos fini- 
bos omnes; ezterna, oram, w. 
przedmioty podpadające pod oczy. 

Bxt6ro, triri, tritom, 3. wycierać, 
ścierać, rozcierać, wykruszyć, 
grana, cłbnm; roztluc, frontem 
calcibus. 

Bztumo, terrui, terrHmn, 2. 
przestraszyć, zastraszyć, species 
improrisa ezterret; ezterrita mon- 
strifl; poet timuit erterrita pen- 
tos, zadrżała ze strachu. 

Bzterua, patrz ezter. 
Bztfamo, timui, 3. lękać się 

bardzo, być w wielkim strachu, 
aliąuid; de aliąna re, illud onum 
eztimescebam, ne quid torpiter 
facerem. 

Bztlmua, a, om, patrz ezter. 
Hztiapex,iola, m. wróżący z wnętrz¬ 

ności źwierząt ofiarnych (ezta). 
Brtollo, 3.‘podnosić, wznosić, po- 
gionem alte; aliquem in subłime; 
oculos ad sidera; — przenoś, py¬ 
sznić się, nadymać się, animos; 
dodawać koząu serca, odwagi, aii- 
cui animos; chwalić, wysławiać, 
wynosić pod niebiosa, aliąuem in 

coełum Laudibus lob aUquem ad 
ooelom, alicujus meritum rerbis; 
aliquid in majus; fortunam re- 
stram eitollitis; wynosić kogo na 
godność, aliquem. 

Exfcorqueo, torsi, tortom, 2. wy- 
drzćć, wytrącić, arma, sicam, 
hastam, ferrum ex lub de mani- 
bus; — przenoś, siłą co wydobyć, 
wymódz, wycisnąć, cognitionem 
ex animis, reritatem; ze spói. ot 
i tr. ląc*-; wyprowadzić kogo 
z błędu, alicui errorem; 2) or¬ 
czyc kogo, serrilem in modom 
eitortt 

Bxfcorria, e, wygnany, wywołany 
z kraju; wygnaniec, ab solo pa- 
trio in hostiom urbem; agro Eo- 
mano; hinc eztorres profugerint. 

Exta*,prfytl. z wierzchu, zewnątrz, 
stop. wyż. exteriufl, nil eztra est 
in noce dori; extraquam si-, wy¬ 
jąwszy jeżeli-. 2) przt/im. zewnątrz, 
za, po ta, zn obrębem, eztra ur¬ 
bem, prorinciam; wyłączając, o- 
prócz, extra ducem; eztra islam 
conjurationem; wbrew, pomimo, 
eztra ordinem, wbrew przyjętemu, 
zwyczajnemu porządkowi; eztra 
consuetudinem; bez, eztra jocum, 
eztra culpam. 

Bztr&ho, trazi, tractum, 3. wycią¬ 
gać co skąd, wyprowadzić, wy¬ 
wlekać, si ferrum eztr&zisset; &U- 
quem domo; copias ex hiberaaco- 
lis; telum de rnlnere; &liquem 
ri in publicum; hostes. in adem; 
•uos omnes incolumes; — przenoś, 
wyprowadzić, uwolnić, urbem ez 
periculis; religionem ez animis, 
wybić komu z głowy skrupuł; 
wydać co Da jaw, scelera in lu¬ 
cern; wynieść kogo, wywyższyć, 
aliqucm ad honorem; 2) odkładać 
oo, odwlekać, aliquid; aliąuid in 
tertium annum; aliąuid usąue ad 
noctem; in lucern, in multum dieL 
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rem in adventum consulie; uwo¬ 
dzić kogo czóm, aliquem cxt.; 
przepędzić czas na czćm, dicm 
dicendi mora; triduum disputatio- 
nibus; tcmpus noctis simulationc 
dcditionis; aestatem i t. p. 

Jflxtraneu*F a, um, zewnętrzny, 
powierzchowny, ornamcnta; obcy, 
cudny, cognomcn. 

3Sxtraordin&riuB, a, um, nadzwy¬ 
czajny, niepospolity, niezgodny ze 
zwyczajnym porząakicm i biegiem 
rzeczy, imperium, honor. 

Bxtrftriue, a, um, zewnętrzny, 
przychodni, obcy. 

Extremitaa, Wda, i. ostateczność, 
koniec, granica, ohwód. 

Brtremua, a, um, patrz cxtcr. 
ExtrIco, 1. wywikłać,' rozpląt&ć, 

cerram plagis; — przenoś, zdo¬ 
być się na co, dostać skąd, nu- 
mos; cxtricas nihil, nic nie do¬ 
każesz. 

Etttrinaćoui, przysl. z wierzchu, 
zewnątrz, ze strony zewnętrznej, 
imagines citrinsecus irrnmpunt in 
auimos; oprócz tego, infinitam ex- 
trinsecus Pcrsarum nobilitatem 
ccpit. 

Extrudo, trusi, trusum, 3. wy¬ 
pchnąć, wygnać, wyrzucić kogo 
lub co skąd, aliąucm domo; 2) 
wypędzić, wypchnąć dokąd, ali- 
qucm In viam; in Macedoniam; 
odcprzćć, utrzymać, marę aggere; 
pozbyć się, zbyć, sprzedać, merees. 

Sstundo, tudi, tusum, 3. wybi¬ 
jać, wyrzynać, robić płaskorzeźbę, 
ancilia; wyrobić, wymyślić, quis 
nobis extudit hanc artem?; — 
przenoś, rozpędzić, labor cxtudit 
fastidia. 

Erturbo, 1. wypychać, wyganiać, 
wyrzucać, plebem ex agris; co- 
pias campo: aliquem ciritate, pro- 
▼incia; wyzuć z posiadłości, ali- 
quem © possessionibus; aliquem 

fortunii omnibus; — przenoś, na¬ 
bawić niepokojem, mentem alictt- 
jus; zniszczyć, spem pacis. 

Exubero, 1. obfitować, opływać 
w co, pomis exuberat arbor, lu- 
xuria foliorum exuberat umbra. 

Exuloero, 1. jątrzyć, rozrauić; — 
przenoś, a) pogorszyć, zepsuć, res; 
b) rozjątrzyć, rozgniewać, urazić, 
exulceratus animus; gratiam exul- 
cerare; ira exulccrati animi. 

Exululo, 1. wyć; cxululatus, », 
um, ten który wył, lub dziki 
krzyk wydawał. 

Exundo, 1. wylewać, występować 
z brzegów, burzyć się. 

Eiuo, ui, titum, 3. wyciągać, wy¬ 
dobywać, telum e rulncrc, ensem 
ragina; membra pellibus cxueru.Dt, 
zrzucili z siebie skórę źwierzęcą, 
Hor. Epod. 17, 15; se monstris, 
złożyć dziką, nienaturalną postać; 
hordea de palea, oczyścić z ple¬ 
wy; — przenoś, se cx laqueis, 
wydobyć się; mihi cx animo exui 
non potetst, esse deos, nie mogę 
się wyrzec tćj myśli-; bominem 
ex hominc, wyzuć się z uczuć 
ludzkości; se jugo lub jugum, 
wydobyć się z pod jarzma, zrzu¬ 
cić z 6icbie jarzmo; 2) zdjąć, 
zwlec, odjąć, vestem, amiculum; 
alas; pharetram humero; alicui 
clipeum; poet: ciuitur cornua, 
pozbywa się rogów; — przenoś. 
aj stracić, wyzuć się, humanita- 
tem; antiąuos mores; uwolnić się, 
pozbyć się, oswobodzić się, ser- 
Yitutcm, feritatem i t p. b) wy¬ 
zuć, pozbawić, ogołocić; w znacz, 
wojen, hostem armis, impedimen- 
tis, castris. 

Exuro, ussi, ustum, 3. wypalić, 
aliis scelus eiuritur igne; 2) spa¬ 
lić, w perzynę obrócić, classem, 
navigium, oppidum i t. p.; także 
o słońcu; loca solis ardoribu# 
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exusta; ezustus ager, — przenoś. £xuvi&e, Łrum, z. suknie, odziej 
niszczyć, yjs rcueni fernim cm- i to wszystko, co się zdejmuje 
rit; 6) o pragnieniu: dokucząć, z kogo; 2) lupy nieprzyjacielskie; 
dręczyć, sitis exurit fatigatos. Hector exuvias indutus Achilis; 

Bxu*tdo, ónia, z. wypalenie, spa- nauticae; 3) skóra ściągnięta ze 
lenie. źwierząt, leonis, bovis. 

F. 
Fata, ae, L bób, przysłowie. 
istbacc in me cudetur faba, to się 
na mnie skrupi. 

FataUs, ae, z. bobowy, do bobu 
należący. 

Fabarle, is, m. rzeka w krainie 
Sabinów. 

Fatariua, a, um, bobowy. 
Fabella, ae, ż. a) krótka powieść; 

6) bajeczka; c) mała sztuka tea¬ 
tralna. 

Faber, bri, tn. w ogóle: rzemieśl¬ 
nik , przydany wyraz pokazuje 
gatunek rzemiosła, lignarius, cie¬ 
śla; ferrarius, kowal; aerarius, 
bronzownik, kotlarz i t. p.; w licz. 
mu. fabri, orum, m. rzemieślnicy 
przy wojsku, na których czele 
byt magister fabrum (t. j. fabro- 
rum); — przenoś, faber suae for- 
tunae, sprawca swojego losu. 

Faber, bra, brum, sztuczny, mi¬ 
sterny. 

Fabiuii, ii, m. nazwisko rodu 
Rzymskiego; stąd przym. Fabius 
i Fabianus, a, um, do Fabiusza 
należący; fomix lub arcus, tuk 
lub brama tryumfalna, którą Q. 
Fabius Maximus wystawił. 

Fabratórla, ae, i. miasto Wolsków; 
stąd: Fabraterni, orum, m. Fabra- 
temowie. 

Fabrefioio, feci, factum, 3. sztu¬ 
cznie co wyrabiać, składać. 

Fabrioa, ae, i. rzemiosło, sztuka, 
szczegół, budownictwo; 2) wyro¬ 

bienie, obrobienie, wyTÓb; aeris 
et ferri: membrorum, naturae di- 
ligentem fabricam imitata est ho- 
minum rerecundia; 3) rękodziel- 
nia, warsztat rzemieślniczy, za¬ 
kład. 

Fabricatio, ónia, z- kształtowanie, 
budowa, hominis; w odniesieniu 
do wymowy: sztuka. 

Fabriofttor, orle, m. rzemieślnik, 
twórca, budownik, sprawca, tanti 
operis; wynalazca, doli. 

Fabriciua, ii, !». nazwisko rodu 
Rzymskiego; stąd: przym. Fabri- 
cius i Fabricianus, a, urn, tyczą¬ 
cy się Fabrycyusza. 

Fabrioo, 1. tworzyć, kształcić, 
cratera. 

Fabricor, 1. budować, wyrobić 
z twardego mateiyału, wykuć, i t. p., 
gladiam, fulmen, signa; tworzyć, 
verb&. 

FabrUia, e, rzemieślniczy, tyczący 
się rzemiosła lub sztuki, tractant 
f&brilia fabri, rzemieślnik oddaj© 
się tej robocie, na której się zna. 

Fabuła, ae, r. wieść, pogłoska, 
fabulam fieri lub esse, stać się, 
lub być przed mioterę mowy; — 
przystoicie;, lupus in fabuła, o wil¬ 
ku mowa, a wilk w sieci; 2) baj¬ 
ka, powieść zmyślona, Aesopi; 
3) sztuka teatralna, tragedya, ko- 
medya, fabulas d&re, docere. 

Fabulor, 1. gadać, bredzić, pleść, 
bajać. 
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Fabulósus, a, urn, bajeczny, pe¬ 
łen bajek, carmiua; Hyd&spos f., 
rzeka w Indy ach, o której wicie 
bajek pisano; antiquitas f. 

Faoeaao, facewM, facessitum, 3. 
sprawić co rozkazano, wykonać, 
wypełnić, jnssa, praecepta; w zna¬ 
czeniu przeciwućm: nabawić kogo 
czćm, alicui negotium (narobić 
kłopotu); 2)nicprzech. oddalić się, 
usunąć się, ex urbe finibusquc; 
ab omni societate reipubl. 

Faceta, przysl. dowcipnie, żarto¬ 
bliwie, dicere, irndere. 

Faoetia, ae, z. i facetiae, arum, 
żart dowcipny, aliquem supcrare 
sale facetiisquc. 

Faoótua, a, um, udatny, delika¬ 
tny, pełen powabu; stąd: facetum, 
i, n. przedmiot przyjemny, molle 
atque facetum Yirgilio annnerunt 
gaudentes rurę Camaenae; ó) do¬ 
wcipny, żartobliwy, wesołego uspo¬ 
sobienia. 

Faoles, ©i, z. postać czegokolwiek, 
powierzchowność, widok, montis; 
reipublicae, cmtatis; ó) oblicze, 
twarz, de facie aliqnem nosse. 

Facile, przysł. łatwo, bez trudno¬ 
ści, ediscere, resistere, quo faci- 
lius intclligi posset; bez wahania, 
chętnie, pati, carere; pewno, bez 
zaprzeczenia, bez wątpienia, f. prin- 
ceps; f. deterrimus; Graeciae f. 
doctissimus. 

FacilU, e, łatwy, snadny, nietru¬ 
dny, pogodny, sposobny, zręczny, 
łatwy do obrobienia, wykończe¬ 
nia, wykonania, uskutecznienia, 
zniesienia i t p; facile ad cre- 
dendum; facile dictu, intellectu; 
sibi esse facile z tr. bez.; quod 
ci fuit facillimum, ut-; campus 
operi f.; in facili, e lub er fa- 
cili, z łatwością, łatwo; 2) skłon¬ 
ny, chętny, gotowy, * commercio; 
ustępujący, przystępny, towarzy¬ 

ski, grzeczny, uprzejmy, łaskawy 
populus, homo; auris, mores; L 
ad concedendum; f. in hominlhus 
admittendis; f. impetrandae Te- 
niae; f. amicitla; b) łatwo dający 
się poruszyć, kierować, zwrotny, 
obrotny, oculi; łatwo się Górna- 
czący, f. ad dicendum. 

Faoilitaa, fttis, z. przystępność, 
uprzejmość, grzeczność, powol¬ 
ność, dobroć i t. p. 

Facinorósue, a, um, występny, 
zbrodniczy. 

Facinus, óris, n. uczynek, czyn, 

praecl&ra rei militaria facinora, 
2) gdy nie ma dodanego przy¬ 
miotnika, oznacza występek, bez¬ 
prawie, facinus admittere, susci- 
pere; facinus est ńncire cirem 
Romanom. 

Facio, feci, factum, 3. (w znacz, 
bier. fio, factus sum, fieri); I) 
robić, działać, sporządzać, two¬ 
rzyć, librum, rersus, orationem, 
epigramma; uskutecznić, wykonać, 
facinus, caedem; o ogniu: roznie¬ 
cić, iguem ez lignis; nabyć, za¬ 
robić, nagromadzić, magnam pe- 
cuniam er ractallis; praedas ab 
aliquo; diritias ez aliqua re; ze¬ 
brać, wystawić, manum (oddział 
wojska); dać, tributum; ii dem f.; 
zjednać wiarę; audientiam f., dać 
posłuchanie; uegotium alicui f», 
wmnwió w niebezpieczeństwo, na¬ 
robić komu kłopotu; audaciam f., 
ośmielić; animum f., dodać serca; 
copiam f., dać sposobność; jactu- 
ram lub detrimentum f., ponieść 
stratę; stipendia f., służyć w woj¬ 
sku; qnid faciam? cóż pocznę?; 
quidnam face rent de rebus suis, 
coby mieli zrobić w swćm poło¬ 
żeniu; quid boc bomine lub huic 
ho mim faci&s, coby wypadało zro¬ 
bić z tym człowiekiem?; facere 
z ut i tr. łącz. dokazać, fac, ut-* 
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albo samym tr. łącz. (dla wzmo¬ 
cnienia wyobrażenia działalności), 
fac, cogites, pomyśl; z tryb. bez. 
przypuszczać, wystawiać sobie, 
fac animos non remanere; z prz. 2. 
a) w znaczeniu posiadania, ali- 
quid potostatis lub ditionis suae 
facere, zagarnąć co pod swoją 
władzę; omnia arbitrii sui, wszyst¬ 
ko zrobić zależnem od swój wła¬ 
dzy lub woli; aliquem proprii ju- 
ris, zrobić kogo niezależnym; b) 
w znacz, wartości: cenić, szaco¬ 
wać, parri, magni, pluris;qu*nti 
me faceres; lucri facere, zyskać 
(porów. aequus); z podwójnym 
przyp. 4 kogo lub co zrobić czćm, 
aliąuem consnlem, regem, herodem, 
testem, reum; Siciłiam prorin- 
ciam; także: rerbis se locnpletem, 
mówić o sobie, że się posiada 
bogactwa; z imiesł. cz, ter.: kogo 
jako mówiącego, działającego wpro¬ 
wadzać, przedstawiać; II) nie- 
przech. o) działać, postępować, 
k przysł. recte aut perperam; a- 
mice, imperito, negre alicui; b) 
w znacz, relig. czynić ofiary, ali¬ 
cui; vitulżj c) należćć do czyjego 
stronnictwa, trzymać z kim, sprzy¬ 
jać komu, cum aliąuo lub ab 
aliquo; zaś: f. adrersus aliąuem, 
działać przeciw komu; 2) o przedni, 
nieżyjących: a) służyć, być przy¬ 
datnym, poet. aec coelum nec 
aąuae faciunt; b) stosować się, u- 
chodzić; ad talem formam nonfa- 
cit iste locus, poet. 

Faotdon, forma grec. zamiast fa- 
ciendum, w żarcie. 

Factio, dnia , z. robienie, testamen- 
tif. prawo robienia testamentu; 2) 
stowarzyszenie, związek prywatny 
lub polityczny, cumfactioni suae 
Becaudarum nomen imponerent; 
spisek,militaria; quae intor bonos 
amicitia est, inter małos factio. 

Paeti&mu, a, urn, ubiegający się 
o zjednanie sobie wielu stronni¬ 
ków; chciwy panowania. 

Paotito, 1. często czynić, quod 
Teteres factitaYerant, zwykli byli 
robić; naznaczać, aliąuem. he¬ 
rodem. 

Faotum, i, n. czyn, dzieło, rzecz 
zrobiona, iHustre, egregium, prae- 
clarum. 

Faoftua, a, um, sztucznie wyrobio¬ 
ny, argentum; sunt auri pondera 
facti; o mowie: wypracowana, 
oratio polita et facta; o ludziach: 
uczony, wykształcony, domi facti 
artifices. 

Faoultaa, fitia, i. łatwość działa¬ 
nia. stąd: 1) siła, moc, uzdolnie¬ 
nie, usposobienie, talent, dar przy¬ 
rodzenia, ingenii; 2) możność, 
sposobność, środek do załatwienia, 
uskutecznienia czego, dare facul- 
tatem rei faciendae; stąd: a) ma¬ 
jątek, zamożność, zwykle w licz. 
mn. ne mąjor sit benignitas, quam 
facultates; b) zapas, znaczna ilość, 
omnium rerum in oppido summa 
facultas; naviuxa. 

Faounde, prz^il. wymownie. 
Faoundla, ae, i. łatwość mówie¬ 
nia, wymowa. 

Facundus, a, um, wymowny, ho¬ 
mo; vox, lingua, oratio. 

Faeoula, ae, ś. lagier. 
Faesulae, amin, i. miasto w Etm- 
ryi; stąd: Faesulanus, a, um, Fe- 
zulański; rzeczow. Fezulańczyk. 

Faex» faeds, i. drożdże, osad, la¬ 
gier, falenia faece miscet yina; — 
przenoś, o ludziach: motłoch, ga- 
wiedź. 

F&gineu*, i JEfcginus, a, um, 
bukowy. 

Fagus, i, (us, poet.), ż. buk. 
Falarioa, ae, i. pocisk wielki; grot 
palny. 

Falcdriua, ii, m. robiący kosy, 
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handlujący kosami; inter falca- 
rios, odnosi się do ulicy, gdzie 
się tego rodzaju wyroby znajdo¬ 
wały. 

Falcatua, a, vm, kosami uzbrojo¬ 
ny, opatrzony, currus, ąuadrigae; 
2) mający kształt kosy. ensis. 

Falcidiua a, urn. nazwa Rzym¬ 
skiego rodu; stąd Falcidianus, 
a, om, faicydyański. 

Falcifer, Sra, erum, noszący kosę. 
Uzbrojony kosą; przydomek Sa¬ 
turna. 

Falco» onis, w. feokół. 
Falerii, órum, m. miasto Falisków. 
Falerinus, a, uin, — Fałemus. 
Falemua ager, pole w Kampanii 

słynące niegdyś prze wyborne m 
winem; stąd; vites lub uTae Fa- 
lernae, prela F.; i rzeczow. Falcr- 
num, i, n. wino Falernejskie, 
także; Falernum nazywała się po¬ 
siadłość wiejska Pompejusza. 

Faliści, o rum, m. lud w Etruryi 
i główne jego miasto; cepit et 
FaLiscos, non minus nc-bilem d- 
Yithtem; stąd; Faliscus, a, urn, do 
Falisków należący, ex Falisco, 
z krainy Falisków. 

Fallacia, ae, S. oszukaństwo, pod¬ 
stęp, podejście, zdrada. 

Failaoiloąuua, a, urn, nieszczerze, 
chytro mówiący. 

Faliaciter, przysl. zdradliwie, chy¬ 
tro , fałszywie. 

FaU6x, aol«,zdradliwy, zwodniczy, 
mylny, chytry, podstępny, astro- 
logi, spes, imitatio Tirtutis. 

pallo, fefelli, falsum, 3. omylić, 
oszukać, podejść, fallit me ali- 
quid, mylę się w czdn; ea res 
iilum fefellit, to go w błąd wpro¬ 
wadziło; Si fallo, jeżeli nie do- 
dotrzymuję słowa; stąd; nicosob. 
fallit me, ladzę się, mylę się; 
także z nast. quin, i tr. łącz. ne- 
que Gaesarem fefellit, quin ab ii* 

cobortibug initium victoriae ori- 
retur, mc mylił się Cezar, wie¬ 
dział dobrze, ii-; w formie bier. 
fallor, mylę się. W szczegół, a) 
aliquem aliqua re, oszukać kogo 
w czćm; fallere depositum, w spo¬ 
sób podstępny zabrać, zatrzymać 
przedmiot sobie powierzony; fidem, 
promi8Sum, deitram, złamać wiarę, 
niedotrzymać słowa, obietnicy; 
mandata, nie wykonać zlecenia. 
f>) faMere aliquem lub samo f., 
być niepostrzeżonym, ujść czyjej 
wiadomości; także z imiesl. fallit 
hostis incedens, nieprzyjaciel nad¬ 
chodzi niepostrzeżouy, nieznacznie; 
nec fefellit Yeuiens Tusculanum 
ducem; wódz T. spostrzegł go 
nadchodzącego: c) czas tak prze¬ 
pędzać, że niepostrzeżenie upły¬ 
wa , noctem, horas sermonibus, 
także o przykrościach, które się 
nieznacznie przebywa, labores; cu- 
r&m rino et somno fallere, topić 
troski we śnie i w winie; d) ukry¬ 
wać, taić, furta; e) zmyślać, uda 
wać, faciem alicujus; /) gradu$ 
instabilis fallit aliąuem, krok nie¬ 
pewny, slaby sprawuje, że się 
kto chwieje, potyka; Yestigium 
fałlero (o ślizkiej drodze, u* któ- 
TĆj pewnych kToków stawiać nie 
można); podobnież; iu pTonopede 
se fallcnte. 

Falso, patrz fal sus. 
Falsus, a, um, zmyślony, nie¬ 

prawdziwy, fałszywy, mylny, lite- 
rae, gaudium; obłudny, homo; 
rzcczow. falsum, i, «■ fałsz, kłam¬ 
stwo, falsum pro Tero credere; 
•przytl. falso, fałszywie, mylnie, 
falso nunciabatur, czasem samo 
falso, sperans occuli posse; falso, 
w tćm mylił Się. 

Fair, falcis, z. kosa, sierp, także 
nóż ogrodniczy, falce Yitem pre- 
mere; falces murales, lub samo 
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falces, haki zakrzywione służące 
da niszczenia murów podczas oblę¬ 
żenia, lub do ściągania oblężo¬ 
nych z murn. 

Fama, ae, z. wieść, pogłoska, de 
aliqua re, lnb z przyp. 2; fuit 
fama, Tenenom sumpsisse; f. exie- 
rat, Artaxerxem comparare clas- 
sem; b) dobre imię, wziętość,sła¬ 
wa, bonam famam expetcre; fa- 
mae consulere; magn&m sui fa- 
nin relinquere; c) niesława, fa¬ 
mam inconstantiae pertimescere; d) 
n poet. Fama wieść w postaci o- 
soby: Fama malum, quo non aliud 
velocius ullum. 

Fames, is, ż. głód, łaknienie, chęć 
do jedzenia; famem depellere, 
explere; niedostatek żywności, 
S&guntinl famę Ticti sunt; fames. 
quae tum erat in Asia; nisi tanta 
fam es fnisset i t. p. — przenoś, 
chciwość, zbyteczne pragnienie 
czego, auri sacra fames; b) oschłość 
mowy, brak rozwinięcia, oży¬ 
wienia. 

Familia, ae, z, (przyp. 2 familias 
po wyrazach pater, mater, filius, 
filia), czeladź, służba, służący, 
usus est familia optima, rix me- 
diocri; stąd; niewolnicy, poddani 
jakiego pana, Orgetorix omnem 
familiam coegit; także zbiór, gro¬ 
mada szermierzy, f. gladiatorom 
lnb samo f., familiam ducere, być 
na czele szermierzy; b) domowni¬ 
cy, osoby dom składające (wolni 
i niewolnicy); c) majętność, mają¬ 
tek, dziedzictwo, zapasy, zasób, 
familiae erciscundae causam agere; 
decem dierum; ó) familia, kre¬ 
wni, którym słnżyło jedno imię 
(cognomen) i którzy stanowili 
część podrzędną rodu (gens), illu- 
stris familia; e) sekta filozofów, 
zwolennicy. 

Famili&ris, e, do domu należący, 

domowy, lares, copiae; res f., go¬ 
spodarstwo, majątek; należący do 
familii, familijny, funns, consi- 
lium; b) poufały, będący w zaży¬ 
łości, familiarissimus quisque; rze¬ 
czom. familiaris, is, m. przyjaciel, 
powiernik, unus ex intimis meis 
familiaribus; c) także o przedmio¬ 
tach nieżywot.; poufały, sermo, 
aditus; jura, prawa przyjaźni; d) 
pars f. lub fissum f., w wieszcz- 
biarstwie, część rozciętych wnętrz-* 
ności bydlęcia ofiarnego, która ro¬ 
kowała względem przyszłości po¬ 
wodzenia osób domowych, przyja¬ 
ciół i rzeezypospolitćj. 

Familiarita*, śtis, ż- poufałość, Za¬ 
żyłość, ścisła przyjaźń, venire in fa- 
miliaritatem alicujus; contrahere f. 

Familiariter, przysl. poufale, po 
przyjacielsku, vivere cum aliquot 
uti aliquo. 

Famosufe, a, um, sławny, słyną** 
cy, zawołany; często także w złej 
myśli: okrzyczany, osławiony. 2) 
krzywdzący czyją sławę, potwar- 
czy, libelłi, carmen. 

Fftmula, ae, z. patrz famulus. 
Famularis, e, odnoszący się do 

sług, niewolników. 
Famulatus, us, m. służba, nie¬ 
wola, właś. i przenoś. 

Famulor, 1. służyć, pełnić obo¬ 
wiązki sługi, qui praeesse debe- 
rent, famulantur. 

Famulua, służący, posługujący, 
o żywot, i nieżywot. przedmiotach; 
rtecztrw. a) famulus, i, *». aluga, 
służebnik; ć) famula, ae, i. słu¬ 
ga, służebnica, niewolnica, właś. 
i przenoś. 

Fanaticus, a, urn, natchniony od 
bóstwa, zagorzały, homo, carmen, 
error i t. p. 

Famuui,a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu: stąd: Fannianus, a, 
um, Fanniański. 
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Fanom, i, *. miejsce bóstwu po¬ 
święcone; świątynia wraz * ob¬ 
wodem do mój należącym. 

Fanom, i, n. miasto w Umpryi- 
Far, farris, a. zboże wszelkie; 2) 
jęczmień, orkisz. 

Farolo, farsi, fartom, 4. napy- 
chać, nadziewać. 

Farlna, ae, z- mąka. . 
Farr&go, inia, i mieszanina zboza. 
Fartor, oris, kiełbaśnik. 
Fas, n. meodmien. prawo boskie, 

stąd: a) święty obowiązek, prawo 
święte, prawo natnry; wszystko, 
co się godzi, co jest pozwolono, 
możne, fas est, z tr. bez. sifas 
ast dicęre; si eos boc appellari 
nomine fas est; także z sup. fas 
est dictu; b) los, przeznaczenie, 
fas erat me sociare. 

Fasola, ae, ż< przepaska, prze¬ 
wiązka, zawiązka. 

Fsacioulus, i, m. pęk, wiązka, 
pakiot, librorum; florom, bukiet 

Fasmno, 1. urzekać, oczarować. 
Faamnom, i, —— penis. 
Fasciola, ae, i. mała przepaska. 
Fasola,is, ». pęk, wiązka; fasces 

pęki rózg noszone prztz liktorów Sized urzędnikami najwyższymi 
la oznaczenia ich władzy, prae- 

ferre; stąd o wysokich godno¬ 
ściach: deferre fasces indigno. 

Fast i, orum, patrz fastus. 
Fastldio, 4. brzydzić się czćm, 
wstręt, odrazę mićć od czdgo, 
gardzić, mianow. w odniesieniu 
do pokarmów i napojów, olns; - 
przenoś, gardzić, odrzucać co, *- 
liquem lub aliąuid; także: nieza¬ 
dowolenie objawiać, in recte fac- 
tis fastidiunt; z tr. bejs. acdpero 
aliąuem in numerum. 

Fastidióse, prfytl. niechętnie, ze 
wstrętem, z przykrością. 

Fastidiósua, a, urn, zńarowiony, 
znudzony czóm, przykrzący sobie 

»6 Fftitai 

co, terrae, litermrum iatinanm; 
trudny do zaspokojenia, wybre¬ 
dny; także: pogardzający, briy- 
dzący się czćm, wynoszący się; 
2) ckliwość sprawujący, obrzy- 
dli wy, copU, eegritndo. 

Jtaetidłom, ii, n. wstręt, brzy- 
dzenie się, ekliwość, obrzydli¬ 
wość, odrszs, wzg»rd», wlnśc. 
i przenoś. zupm *orent stonu- 
cho fastidin; dbi; andiendi. 

Faatigium, ii, »■ wzniesienie, wy¬ 
sokość, szczyt, wierzchołek, alti- 
tndiniś; aqnae; mnnittonis, mon, 
templorom, Cajńtolii; — przwos. 
wysokość, a nuanowicie: m) gor- 
ność, znaczenie, dostojność, stan, 
ut parifastigie steterit in ntraqne 
fortuna tbyl w jednakowy* stanie 
usposobienia umysłowego); urbem 
ad tantum f. erehere; f. regium; 
f. imperii; sunm; tantum; ejusdem 
fkstigii dres; ó) szczyt, in sum¬ 
mo aut fastigio aut pericnlo; 
praeteritae fortunne; 2) spadzi- 
stość, paulatim angustiore ad ln- 
fimum fastigio; molli, ienioro fa¬ 
stigio; Ąeclms locus tenui fasti¬ 
gio rergebat; f. terrae; 3) głębo¬ 
kość, scrobibus, quae sint fasti- 
gia. Yirg. Geor. U- 288. 

Faatlgo, 1. ostro zakończać, biern. 
ostro się kończyć, sterczćć, wzno¬ 
sić się, in acutum acumen; teetu- 
do fastigata; 2) spuszczać na dół; 
bier. spuszczać się, obniżać się, 
fastigatus collis; f. tigna. 

Fastus, us, m. duma, dumne o- 
bejśde się, pogarda, okazałość. 

Fastus, a,um, w połączeniu z wy- 
yima di es, zwykle w lic*, mn. 
oznacza dnie, w których pretor 
w Rzymie mógł odbywać aW* 
Spis takich dni znajdował się dłu¬ 
go w ręku kapłanów zw«ny<* 
Poutifices; dopiero w r. 448 od 
wlot Rz. wykaz ich był obja- 
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wionym publicznie. Do tego wy¬ 
kazu przyłączono obszerniejsze 
wyszczególnienie dni świątecz¬ 
nych, ofiar, igrzysk i ważniejszych 
wypadków rzeczypospolitćj; stąd 
wyraz fasti oznacza kalendarz. 
Fasti consnlares lnb magistratuum, 
obejmowały poc2et najwyższych 
urzędników porządkiem lat spi¬ 
sany. 

Falili*, e, od losu przeznaczony, 
wybrany, zrządzony, consulatus ad 
salutem reipublicae fatalis fnit; 
rirga; libri (księgi sybillijskie); 
mors, naturalna; deae, parki, kie¬ 
rujące losami; b) nieszczęśliwy; 
zgubny, aurom, equus, scandit 
fatalis machina muros. 

Fatallter, przysl. podług wyroku 
przeznaczenia; moń, umrzćć śmier¬ 
cią naturalną. 

Fateor, fassus, 2. wyznawać, przy- 
zuawać się, aliquid; 2) pokazać, 
dać poznać, wyjawić, mitu iram; 
anlmum clamore; z 4 przyp. i tr. 
bezok. także czasem bier. pudor 
fassus (Md. 

Fatioanu* i fatioinus, a, lim, 
wieszczy, prorocki. 

Fatidloua, a, nm; wieszczy, prze¬ 
powiadający przyszłość, rzazów. 
wieszcz. 

Fatlfer, Óra, erom, śmiertelny, 
śmierć niosący. 

Fatdgfttio, ónis, z. utrudzenie, 
zmordowanie; 2) dokuczanie, żar¬ 
towanie z kogo, rei leri fatiga- 
tione aiiquem taxare. 

Fatimo, 1. zmordować, utrudzić, 
gonić na wszystkie strony aż do 
znużenia, cerros jaculo cursuque 
fatigat; osłabić, famę; poet: silras, 
ciągle się uganiać po lasach; diem 
noctemque remigio, dzień i noc 
żeglować; — przenoś, niepokoić, 
ciągle zatrudniać, Bomanos exer- 
eitus, Bomanam rirtutcm; Meso- 

otamiam; dręczyć, famę, rerberi- 
us, tormentis, igni i t p. b) sło¬ 

wami: ciągle zachęcać, pobudzać, 
soćios; ciągle, usilnie prosić, pie- 
cibus. 

FatUo<iuu*, a, nm, przepowiada¬ 
jący przyszłość; rzazów, wieszcz 
wieszczka. 

FntJsco, ere, i fatiscor, fatisci, 
razpadać się, rozstępować się, na- 
res fatiscunt 

Fafcuita*, Akia, t. merozum, głu¬ 
pota. 

Fatum, i, n. wyrok, wola bogów, 
fata implere; przepo wiedzenie, 
przepowiednia, fataSibyllina; prze¬ 
znaczenie, los, quo fata trahunt; 
si fatum tibi est conralescere; 
przeznaczenie pod względem dłu¬ 
gości życia, maturius exstingui 
quam fato suo; fato cedere; fata 
proferre (przedłużyć życie); satis 
i Ilia ad fata vel unum Yulnus erat 
(żeby uległ śmierci); — przenoś, 
o tym, który jest sprawcą zguby; 
dno illa reipublicae paene fata. 

Fafcuor, &ri, być natchnionym od 
bóstwa. 

Fatum, a, nm, niedorzeczny, głu¬ 
pi, śmieszny. 

Fatuus, a, urn, prorocki, wieszczy; 
stąd Fatuus, i, m. imię Fauna 
i Fatua, ae, ż. żona albo córka 
Fauna. 

Fauno*, i, m. dawny król Laty- 
nów, wnuk Saturna, ojciec Laty- 
na, po swojćj śmierci jako wiesz¬ 
czy bożek pól i lasów czczony, 
późnićj brano go za toż samo bó¬ 
stwo, co Pan u Arkadyjczyków 

Faust©, przysl. szczęśliwie, po¬ 
myślnie. 

F&untitas, i. płodność, ży¬ 
zność jako bóstwo, nntrit rura 
Ceres, almaque Faustitas. 

Fauatus, a, um, szczęśliwy, błogi; 
2)Faustus,i, m. rzymski przydomek. 
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Fautor, Órls, m. łaskawe*, pomo¬ 
cnik, opiekun. 

Fantrix, Icis, i. łaskawczyni, o- 
piekunka. 

Faux, fan cis, ż. zwykle w licz. 
mn. gardziel, gardło, paszczęka, 
sitis fauces urit; — przenoś, wąz- 
kie, ciasne przejście, cieśnina, wą¬ 
wóz, fauces portus augustissimae; 
in faucibus Ciliciae; rozpadlin^, 
otchłań, terrae; lupus incitatus 
im próba fance (chciwością, gło¬ 
dem); quum faucibus prcmeretur 
(gdy był w największem niebez¬ 
pieczeństwie) ; urbem ex belli, 
ore ac faucibus ereptam esse. 

FaVontia, ae, ź. miasto w Galii! 
cyspadańskićj. 

Fareo, fawl, fautum, 2. sprzyjać, 
być życzliwym, łaskawym, obja¬ 
wiać swoją życzliwość, alicui, re¬ 
bus alicujus; partibus Cinnanis; 
dignitati ac gloriae alicujus i t. p.; 
o widzach w teatrze: klaskaniem 
lub wołaniem objawiać zadowole¬ 
nie, linguis animisquefavete; plau- 
de favente mana; przy obrzę¬ 
dach religijnych: milczeć, nie 
wymawiać nic złowieszczego lub 
każącego świętość ofiary, favete 
linguis. 

Fawilla, ae, L perzyna, popiół. 
Fawónius, ii, wiatr zachodni. 
Fawor, órin, m. przychylność, 

względy, łaska, przychylne zda¬ 
nie, non respondere farorem spe- 
latum meritis; amplecti aliąuem 
farore. 

FaToribilia, e, ten któremu sprzy¬ 
jają, mający u kogo względy; 2) 
jednający przychylność, animi do- 
cilitas. 

Favus, i, m. plastT miodu. 
Fax, aols, ż. pochodnia; b) zjawi¬ 
ska na niebie, faces coelestes, coełi 
lub samo faces (komety); o słoń¬ 
cu i planetach: rosea faz solis, 

Phoebi; — przenoś, podnieta, 
subjicere faces inridiae alicujus; 
o osobach: podżegacz, Antonina 
omnium incendiomm faz. 

Farlm, fazo, zamiast fecerim, fe- 
cero. 

Febrioula, ac, i. mała gorączka. 
Febrio, Ire, mieć gorączkę. 
Febris, is, z. gorączka, febra, ac- 
cedit, wzmaga się; decedit, woł- 
nieje, zmniejsza się, ustępuje; 2) 
jako bóstwo w Rzymie. 

Februfcriua, mensis lub samo fe¬ 
bro arius , ii, m. luty, miesiąc 
oczyszczalny, bo w nim ofiary 
oczyszczalne robiono; do czasu 
decemwirów był ostatnim miesią¬ 
cem roku. 

Februus, a, um, oczyszczalny, ty¬ 
czący się religijnego oczyszczania; 
rzeczow. februa, oram, *. środek 
oczyszczenia, mianowicie w zna¬ 
czeniu religijnćm. 

Fecunditaa, aćls, z. żyzność, pło¬ 
dność, dostatek, obfitość; — prze¬ 
noś. płodność, animi. 

Feeundo, 1. użyźniać. 
Fecundus, a, um, żyzny, płodny, 

obfity, bogaty, w łaś. i przenoś, 
terra, segetes; ingenium, saecula 
culpae fecunda (płodne w niecno¬ 
ty). 2) użyźniający, Nilus. 

Fel, fellis, n. żółć; — przenoś, 
o gniewie: ezarserat atro felie 
dolor. 

Felea i felis, ź. kotka. 
FelicitAa, *ti«, z. szczęście, po¬ 

myślne powodzenie, rerum gesta- 
rum; żyzność, urodzajność, terrae; 
2) Felicitas, jako bóstwo w Ezymie. 

Felioiter, przysl. szczęśliwie, po¬ 
myślnie; przy wynurzeniu życze¬ 
nia: feliciter, daj Boże szczęście; 
także o żyzności ziemi: illic re- 
niunt felicius uvae. 

Felis, is, patrz feles. 
F©lix, icis, urodzajny, arbor, Cam- 
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paala, Arabia; A) szczęśliwy, 
uszczęśliwiony; obdarzony szczę¬ 
ściem; poet. cerebri; quo non fe- 
lioior alter ungere teia mann; fe- 
łix prole Tirum; c) uszczęśliwia¬ 
jący, łaskawy, życzliwy, sis felix 
tuis! stąd: quod bonum, faustum, 
felix fortunatumąne sit. 

Femen, Inie, n. udo. 
Familia, ae, z. kobieta, niewiasta; 
samica; niewieściuch. 

Feminitua, a, om, zniewieścialy, 
siły męzkiej pozbawiony. 

Femineus, a, nm, kobiecy, nie¬ 
wieści, slaby, niemęzki. 

Femur, orla, n. udo. 
Fenebria, e, lichwiarski, lichwy 

tyczący się. 
Feneratio, dnia, z. lichwa, lich- 
wiaratwo. 

Fenerator, oris, nt. kapitalista po¬ 
życzający na procent, na lichwę, 
lichwiarz, acerbissimi feneratores. 

Fenero, 1. pożyczać na procent 
lub na lichwę, trudnić się lich- 
wiarstwem. 

Feneror, X. dawać na lichwę, pe- 
cunias; binis centesimis; samo f. 
zajmować się lichwiarstwem; — 
przenoś. provincias, lichwą wy¬ 
cieńczać; beneficium, czynić do¬ 
brze dla interesu. 

Fenec&eUa, ae, i. nazwa malej 
bramy w Rzymie. 

Fenestra, ae, z. okno w mieszka¬ 
niu; 2) otwór w murze dla wy¬ 
puszczania strzałów, fenestrae ad 
tormenta mittenda. 

Feneus, a, um, z siana, sienny. 
Feniculirius, a, um, koprowy, 

campus, kraina w Hiszpanii tarra- 
koneńskiej. 

FanUe, is, n. szopa na siano. 
Fenisćoa, ae, m. kosiarz. 
Fenom, i, n. siano; przysłowie^ 
fenum in cornu habet, uciekaj, 
niebezpieczny to człowiek. 

Fenua, óris, *. procent, lichwa, 
numofl ponere in fenore; pecu- 
niam occupare grandi fenore; fe¬ 
nore obrui, mersum esse, labo- 
rare. 

Fera, ae, patrz forus. 
Feraciter, prysł, płodnie, uro¬ 
dzajnie. 

Ferilis, e, tyczący się umarłych, 
pogrzebowy, żałobny; rzecz, fda¬ 
lia, ium, w. obrzędy religijne po¬ 
święcone pamięci umarłych w koń¬ 
cu lutego (jako ostatniego miesią¬ 
ca w dawnym rzymskim kalenda¬ 
rzu); stąd tempus ferale lub dLies 
feralis, smutny, zgubny. 

Feraxt Lola, żyzny, płodny, obfi¬ 
ty, z przyp. 2 lub 6 wieś. i prze¬ 
noś. ferax Tenenorum; oleo; in- 
geniis. 

Ferculum, i, a. sprzęt, naczynie 
do noszenia czego, f. pomparum 
(z posągami bogów, które obno¬ 
szono* na igrzyskach); pomp* fer- 
culorum illustri (z obrazami kra¬ 
jów i miast podbitych, tudzież 
bogów, którzy tamie byli #czcze- 
ni i t. p.); 2) potrawa, multaque 
de magna superewent fercula 
coena. 

Feró, przysł, prawie, niemal, przy 
oznaczeniu liczby i czasu: quin- 
genti fere saucii; hora fere tertia; 
non f., niebardzo, niekoniecznie, 
nihil aut non fere multum; 2) zwy¬ 
kle, zwyczajnie, ut fere fit. 

FerentAriua, ii, m. żołnierz lekko 
uzbrojony. 

Ferentinum, i, a miasto Horni¬ 
ków; stąd: a) Ferentinus, a, um, 
Ferentyński, caput aquae F. lub 
caput Ferentinum, źródło rzeczki 
przy Ferentyiue; rzeczow. Ferenti- 
na, ae, ż. bogini Fereutynów; b) 
Ferenttnaa, fttla, z Ferentynu, 
w licz. mu. Ferentinato*, Feren- 
tynaci. 
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IWt&rfaSp.ii, m* przezwisko Jo- 
▼isza, któremu lupy zwane spolia 
opima ofiarowano. 

Feritnrm, i. n. nosidło, mary. 
Feriae, brum, L dnie świąteczne, 
uroczyste, wolne od pracy; ferias 
tndicere in triduum; 1 torenses; 
—przenoś, spokojność, pokój, prae- 
Btare Hesperiae longas ferias. 

Feri&tus, a, um, wolny od robo¬ 
ty, dies, świąteczny. 

Farfnus, a, um, tyczący się dzi¬ 
kich zwierząt, dziki, caedes (za¬ 
bijanie źwierzyny); caro f. lub 
samo ferina, źwierzyna, 

Ferto, ire, bić, ciąć, kłóć, eaper 
comu ferit; murum arietibus; u- 
deizać o co, sublimi feriam side- 
ra rertice; zabijać, aliquem secu- 
ri; rozlegać się, ferit aethera 
clamor; foedus f., zawierać przy¬ 
mierze (dla tego mówi się ferire, 
bo przytćm świnię zabijano na o- 
fiarę); Terba p&lato, wymawiać; 
medium f., trzymać się średnićj 
drogi; acre ferit frigus (razi). 

Faritas, &tia, 5. dzikość, feritatem 
eiuere, deponere. 

Ferme, przysł. prawie; bez mała, 
około, niemal, przy oznaczeniu 
liczby i czasu, sex ferme onera- 
riae; haud f., non f.. prawie nic, 
haud ferme inrenias, nie łatwo 
znajdziesz; 2) zwykle, zwyczajnie. 

Fermento, 1. kwasić, rozczyuiać* 
na str. bier. kwaśnieć, kisnąć. 

Fermentum, i, kwaa, rozczyn; 
stąd: napój z jęczmienia (piwo), 
pocuia ritea imitantur fermento. 

Faro, tuli, latum, ferre, w ogóle: 
nieść, nosić, aliquem lub aliquid; 
w szczególności: I) w znaczeniu 
wojennem: arma ferre posse, być 
zdolnym do noszenia broni; arma 
ferre contra lub adversus lub in 
«hquem; signa ferre, wyruszyć 
z wojskiem, uderzyć, natrzćć; 

II) z różaemi wyobrażeniami wzglę- 
dnemi; a) obnosić, ogłaszać, po¬ 
wiadać, na str. bier. być przed¬ 
miotem mowy powszechnćj, być 
w ręku wszystkich, cujus scripta 
feruntur; stąd: ferunt z 4 przyp. 
i tryb. baz. lub fertur, feruntur 
z 1 przyp. i tr. bez. mówią, gło¬ 
szą; fama fert; wieść niesie z 4 
przyp. i tryb. bez.; ferre z pod w. 
4 przyp. sławić, głosić, uznawać 
kogo za co; se ferre aliquem, 
uważać siebie za co, mienić się 
czćm, quamvis fers te nuliius e- 
gentem; majorem se fert;bat; no- 
bilis ferebatur, ąchodzil, był gło¬ 
śny; bf wnosić, ferre ałicui aliquid 
er pensum; porów. expcndo\ c) u- 
nosić, wynosić, zabrać, zagarnąć 
(w złój myśli), ferre et agere, 
patrz ago; otrzymać, dostać (w do- 
brćj myśli); partem praedae, frnc- 
tus i t. p.; d) wydawać z siebie, 
rodzić, terra fert fruges; — prze¬ 
noś. aćftas poetam tulit; oratorem 
prope perfectum; 2) — przenoś. 
a) udawać laką osobę, grać rolę, 
personam alienam f.; aliąuem in 
oculis ferre, wielce miło wić; prae 
se ferre aliquid, lub z 4 pTzyp. 
i tryb. bez. dać poznać, pokazy¬ 
wać, wydawać, wyrzucać, wysta¬ 
wić na jaw, także bez prae se, 
paułlo apertius lub apertissime 
aliquid f; obscure ©t clam f., 
taić, ukrywać; bj doznać, otrzy¬ 
mać, calu mniam, rcpulsam; non 
tacitum feram (nie zamilczę); im- 
pune lub inultum aliquid ferre, 
ujść kary, zemsty; c) znosić, wy¬ 
cierpieć, aliquia lub aliquem; 
także z tryb. bez.; często: aliquid 
aegre, moleste, iudigne, grariter, 
moderate, aequo animo i t. p., 
znosić, przyjąć; aegre ferre z 4 
przyp. i tr. bez.; moleste fers de 
iiio. m> przynosić, dawać, ofia- 
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zować, dona, sacra i t. p.;—prze- 
noś. ą) przynosić, dawać, zrzą¬ 
dzić, spowodować, auxilium, h- 
dem, pemiciein, i-t. p.; bj do¬ 
nosić, objawić, uwiadomić, a 
stąd: przedstawić, nastręczyć, 
ofiarować, aliquam (za zonę); con- 
ditionem; c) sententiam lub suf- 
fragium, wyrokować, glosować; 
legem, rogationem, uchwalić, wnio¬ 
sek zrobić, przedstawić: podobnież: 
ferre ad populum de aliqua re; 
zalecić, nastręczyć, podać, alicui 
judicem; d) pociągać za sobą, wy¬ 
magać, dopuszczać i t. p., quid 
res, quid causae, quid tempus 
feret; nt opinio et spes fert; foTs, 
fortuna fert; consuetudo fert; na¬ 
tura fert, ut-f IY) nieść dokąd, 
prowadzić, pędzić; se ferre lub 
ferii, rączo lub szybko się poru¬ 
szać, szybko iść, śpieszyć, wpa¬ 
dać, lecićć pędem, jechać, szyb¬ 
ko płynąć i t. p. qnocunque pe- 
des ferent; pedem ferre (iść); gra¬ 
du ingentes f. (robić); coelo supi- 
nas manus (wznosić); quo ventus 
fert (pędzi, niesie); se alicui ob- 
Tiam (wychodzić na spotkanie 
czyje); se eztra tecta; ad eum 
orani celeritate ferii; cursu m 
hostem ferii; ferri eąuis; ferii 
pennis per aethera; Bhenus ci ta¬ 
tuś fertur ad-; tempostato ferri 
(być porwanym, uniesionym); stel- 
lae drcum terram feruntur i t. p.— 
przenoś. aliquem in lub ad eoe- 
lum laudibus (wychwalać kogo, 
wynosić pod niebiosa); laude, fa¬ 
ma ferri (być chwalonym, słynąć); 
remsupra f. quam beri poteet; in- 
certa in majus (powiększać); omni 
cogitatione ferri ad aliquid (zwró- 
cić, skierować myśl do czego); a- 
nimus fert dicere (chcę mówić); 
ferri odio, crudelitate (być unie¬ 
sionym); ad studium audiendi; 

2) prowadzić, o drogach; ad lub 
in locum: — przenoś, si qua ad 
rerum ria feret inqulrentem. 

Ferócia, ae, i. dzikość, zapęd, 
wyuzdanie, zuchwalstwo, upór, fe- 
rociam animi, quam habuerat ri- 
tu8, in rultu retinens. 

FerooitM, fttie, i. nieustraszoność, 
odwaga, śmiałość; w złój myśli: 
zuchwalstwo, hardość, zawziętość, 
ferocitatem comprimere. 

Feróoiter, prtysl. dziko, srogo, zu¬ 
chwale, odważnie, śmiało, f. dic- 
tae sententiae. 

Ferćculua, a, um, odważny, nie* 
pohamowany; śmiały. 

Ferónia, ae, ż. bóstwo Sabinów, 
którego najznakomitsza świątynia 
była w Kapenie, mieście Etruryi. 

Ferox9 óois, dziki, srogi, nieu¬ 
straszony, zuchwały, śmiały, od¬ 
ważny,- yictoria ferociores reddit. 

Forramentum, i, *. żelazne naczy¬ 
nie, narzędzie, sprzęt. 

Fetririua, a, um, do żelaza nale¬ 
żący, faber ferrarius (kowal); of- 
fidna (kuźnia); nccuno. ferraria, 
ae, ż. kopalnia żelaza. 

Ferrttua, a, um, okuty żelazem, 
orbes rotarum; wojsko pancerne, 
agmina; 2) z żelaza, żelazny, po- 
stes belli, poet 

Ferreua, a, um, z żelaza, żela¬ 
zny; — pTzenoś. <r) mocny, silny, 
vox; nieugięty, animus Catonis; 
b) nieczuły, nieludzki, nieużyty, 
okrutny, ferreus essem; e) ciężki, 
twardy, sots: scriptor, którego styl 
twardy; somnus f., sen twardy, że¬ 
lazny, śmierć. 

FerrugineuB, a, um, koloru żela¬ 
znego, rdzawy, ciemno-brunatny. 

Fernigo, lnie* £- rdza; stąd: ko¬ 
lor żelazny, ciemno-brunatny. 

Ferrum, i, *• żelazo; stąd: wszel¬ 
kie narzędzie żelazne, sierp, to¬ 
pór, szczegół, miecz; ferro et igni 
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(ogniom i mieczem); ferro lacesse- 
re regli* (zbrojną ręką, silą nie- 
przyjacielską); — przenoś, twar¬ 
dość, niecznlość serca, solidum in 
pectore ferrnm gerit poet. 

FertUia, e, żyzny, urodzajny, pło¬ 
dny, obfity, hominum frugumąue; 
także: użyźniający, Ceres, Nilus. 

Fertilitaa, fttia, i. płodność, ży¬ 
zność, urodzajność, agrorum. 

Fertua, a, um, poet =: fertilis. 
Feruła, ae, ż. zapaliczka, roślina. 
Ferua, a, um, dziki, nieugł&ska- 
ny, po pustyniach żyjący lnb ro¬ 
snący; tzćczow. fera, ae, ż. dziki 
zwierz, zwierzyna; także: ferus, 
i, m. dziki zwierz, u poet.;—prze¬ 
noś. a) dziki, nieokrzesany, nieu- 
kształcony, Tita; b) nieczuły, okru¬ 
tny, srogi, Jupiter, ensis, beila. 

Fervefaoio, fed, factum, 3. zago¬ 
tować, rozpalić, rozżarzyć. 

Ferrena, tis, gorący, WTzący, roz¬ 
żarzony; — przenoś, gwałtowny, 
ingenium ferrentius rapido amni; 
zażarty, zajadły, latro. 

Fervonter, prą/sl. gwałtownie, z za¬ 
pałem, loqui. 

Ferreo, i poet ferro, ferri i fer- 
bui, ere i ere, wrzóć, żarzyć się; 
o morzu: burzyć się, ferret aestu 
pelagus; — przenoś, ą) płać, 
wrzćć, unosić się, animtis ierre- 
bat ab ira; ferret araritia; bj roić 
się, występować w wielkićj liczbie 
do działania, ferret opus, robo¬ 
ta wykonywa się z zapałem; totam 
Martę ferrere Łeucaten; semita fer¬ 
ret opere. 

Ferrldus, a, um, WTzący, pałają¬ 
cy, gorący, pars mundi fervida; 
axis; burzący się, aequor; ~ 
przenoś* gwałtowny, wzruszony, 
ożywiony, ingenium; dicendi ge¬ 
nua; orator. 

Ferro, patrz feireo. 
Terror, Orla, m. wrzenie, burze¬ 

nie się, gorąco, zapał, w taić. 
i przenoś, maris; aetatis. 

Feaoennia, ae, £. i -um, ii, n. mia¬ 
sto w Etruryi; stąd Fescenuinus, 
a, um, Fuscenniński, rcrsus, 
wiersz niezgrabny, odznaczający 
się uszczypliwością, szyderstwem, 
śpiewany przy obchodach wesel¬ 
nych i t p. nazwany od miejsca, 
w któróm wziął początek. 

Feoaua, a, um, zmordowany, znu¬ 
żony, strudzony, zmęczony, znę¬ 
kany, rerum; aetate; słaby, w złym 
stanie będący, niezdatny do użyt¬ 
ku, artus; nares; fessis rebus fi- 
nem ferre, nieszczęściom, przy¬ 
krym okolicznościom koniec po¬ 
łożyć. 

Fostinanter, przysL skwapliwie, 
śpiesznie. 

Featin&tlo*. óniu, i. pośpiech, 
skwapliwość, omni festinatione 
properare. 

Featino, 1. śpieszyć, kwapić się, 
ad reliqua; festina lento: śpiesz¬ 
nie co robić, przyspieszać, z przy- 
pad. 4. fugam , iter festinatum; 
także z tryb. bez. migrare. 

Festlnua, a, um, spieszny, pręd¬ 
ki, skwapliwy. 

Featlre, przysl, przyjemnie, we¬ 
soło, grzecznie, delikatnie. 

Fertlritas, Atia# L grzeczność, żart 
dowcipny, delikatność w obejściu 
się i w wykładzie mówcy. 

Featirua, a, um, przyjemny, we¬ 
soły, żartobliwy, dowcipny, acroa- 
ma, poema, senno. 

Fertua, a, um, świąteczny, uro¬ 
czysty; neczotc. festum, i, n. świę¬ 
to, uroczystość. 

Feti&lis, is? **. w licz. mu. Fe- 
tiales, zgromadzenie kapłanów, 
którzy mieli sobie pornczoną wła¬ 
dzę wypowiedzenia wojny, zawie¬ 
rania przymierza i pokoju; roz¬ 
strzygali spory z obcemi naród a- 
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mi, i domagali się od nich zadosyć 
uczynienia (rea repetere). Ten 
z nich, który do takiój czynności 
był użyty, nazywał się pater pa- 
tratus. 

Fetor a, ae, i. płodzenie, wyda¬ 
wanie płodu; 2) płód,przypłodek. 

Fetu«,us, m rodzenie, płodzenie; 
2) płód, owoc, arborci, nucis; 
multiplices fetus procreant. 

Fetnav a, um, brzemienny, zapło¬ 
dniony; żyzny, urodzajny, obfity, 
terra feta frugibus; pełny, poet. 
loca feta fnrentibns austris; ma¬ 
china fatalis feta armis. 

Fibra, ae, żyłka, włókno, miano¬ 
wicie we wnętrznościach, z któ¬ 
rych przyszłe wyroki bogów prze¬ 
powiadano; poet. wnętrzności. 

Fibrenus, i, **- rzeka w L&cyum. 
Fibula, ae, i. haftka, spinka, 
sprzączka, klamra i t p. 

Fioana, ae, i. miasto w Lacyum. 
Fiote, przysl. na pozór, nieszczerze. 
Fiotilis, e, gliniany; rzeczow. fic- 
tile, is, n. naczynie gliniane; fic- 
tilia deornm, posągi z gliny. 

Fiotio, ónia, ż. formowauie, two¬ 
rzenie, udawanie, zmyślanie. 

Fictor, órU, snycerz, rzeźbiarz, 
także przy ofiarach sługa kapła¬ 
nów, który placki ofiarne, tudzież 
wizerunki ofiarnych zwierząt z cia¬ 
sta lub wosku robił; u poet. któ¬ 
ry co zmyśla lub rzeczy zmyślo¬ 
ne przedstawia, fictor fandi Ulysses. 

Fiotarix, Ida, f. ta, która co 
kształtuje. 

Piculea, ae, miasto Sabinów; stąd: 
Ficulensis, e, Fikuleński, iu Fi- 
cuiensi, w okolicy Fikulei i Fi- 
culenses, inm, m. Fikulensowie. 

Fioubms, a, um, figowy. 
Fi«w, i, lub us, i. drzewo figo¬ 

wa; figa, owoc; ficus prima, po¬ 
czątek jesieni. 

Fldftlla, ae, & naczynie gliniane, 

garnek; szczegół, naczynie od 
tynku, pobielania, duos parietes 
de eadem fidelia de&lbare, 
słowie, za jednym bankietem dwa 
wesela odprawić. 

Fidelia, e, wiemy, rzetelny, pe¬ 
wny, amicus, servus; oculi, con- 
silium; rzeczow. fideles, ium, *•- 
ludzie wierni, godni zaufania, si 
quem tuomm fidelium voles; f>) 
trwały, tęgi, mocny, lorica. 

Fidelitas, &tii, s. wierność, su¬ 
mienność. _ 

Fideliter, przysl. wiernie, rzetel¬ 
nie , uczciwie, monere, Tirere; 
pewno, z pewnością, quo fidelius 
literae ad te perferantur; pilnie, 
discere iugenuas artes. 

Fidenae, arum, i -a, ae, 2. mia¬ 
sto Sabinów; stąd; Fidenas, atia, 
do Fideuów należący i Fidenates, 
ium, M. Fideuaci. 

Fidena, tis, ufający, ufny, fidens 
animi, poet. 

Fidfcnter, prtytł. bezpiecznie, z ul- 
nością, śmiało. 

Fidentia, ae, ż. Ufność, mocne 
zaufanie. [cyzalpińskiej. 

Fidentia, ae, i. miasto w Galin 
Fidee, ei, z. zaufanie, ufność, wia¬ 
ra, kredyt; stąd: aj wierność 
wzbudzająca zaufanie, rzetelność, 
sumienność, (ei) bona fide, w dobrej 
wierze; judicia de mała fide, w spra¬ 
wie, kiedy kto przekonany o nie¬ 
słuszności dzierży rzecz cudzą; 
b) przyrzeczenie, zapewnienie, za¬ 
ręczenie; fides publica lub samo 
fides, przyrzeczenie opieki osobi¬ 
stej , zabezpieczenie, straż, accepta, 
interposita fides; renire, se per- 
mittere in fidem alicujus lub iu 
fidem ac potestatem alicujus, zdać 
się na czyją łaskę i niełaskę; se- 
<jui fidem alicujus, oddać się pod 
czyją opiekę; in fidem recipere 
aliąuem, wziąć kogo pod opiekę; 
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fota* in f. oddać pod opieką 
powierzyć opiece; e) wiarogodność 
pewność, niezawodność, prawdzi¬ 
wość, literae anctoritatem et fidem 
lubent; fides est, nożna wierzyć; 
a stąd: pewny dowód, manifosta 
fides; in lub ad fidem alicujus rei; 
spełnienie, skutek (a poetów, mó¬ 
wiąc o wyroczni), promissa exhi- 
buere fidem. 

Fidee, is, i. stróna instrumentu 
muzycznego; w licz. mu. lutnia, 
lira, fidibus canere; 2) gwiazdo¬ 
zbiór. 

Fidioen, crnis, m. lutnista, grają¬ 
cy na lutni; 2) poeta liryczny, 
fidicen lyr&e Eom&nae. 

Fidioula, i. stróna instrumentu 
muzycznego; w licz. mu. lira, 
lutnia i t. p. 

Fidiua, bożek, podług niektórych 
teu sam co Herkules, takie: Fi- 
diua Sancus; wzywano go szcze¬ 
gólniej w formulach zapewnienia, 
przysięgi: per deum Fidium lub 
me dius Fidius, zaiste, na moje 
sumienie, zapewniam. Bogiem się 
świadczę. Bóg świadkiem. 

Fi do, fisus snm, 3. ufać, po¬ 
kładać nadzieję, wierzyć, spusz¬ 
czać się na kogo, na co, sibi; hac 
duce, fidis manare poetica mella 
te soium. 

.Ftddoia, ae, i. zaufanie, ufność, 
alicujus lub alicujus rei (w kim, 
w czśm); mea (we mnie); bene- 
rolentiae; rerum suarum; t&ntane 
vos generis tenuit fiducia yestri ?; 
2) śmiałość, odwaga, fiduciam 
hosti aiigere; 3) w znaczeniu są- 
dowóm: zawierzenie komu posia¬ 
dania jakiego przedmiotu, zdając 
się na dobrą wiarę, że go odda; 
judicium fiduciae, sprawa sądowa 
o powrócenie tego, co było dane 
i warunkiem zwrócenia, judicium 
in fiducia lub in fiduciis; stąd: 

zakład, zastaw, rękojmia, fiduda 
accepta. 

Fiduciarius. a, um, zastawny, do 
czasowego posiadania oddany, cza¬ 
sowemu zarządowi powierzony. 

Fiduj, a, um, wiemy, Tzetelny, 
pewny, amicus, pax, judex i t. p. 
alicui; poet. z przyp. 2., regina 
tui Missima. 

Figo, fixi, fiium, 3. przytwierdzić, 
przybić, utkwić, wetknąć, wra¬ 
zić, wbić, wsadzić; aliąuid (iu 
aliąuo loco); aliąuem in crace lub 
cruci; Yerubus trementia fignnt; 
cuspidem in terra; arina ad po- 
stes lub (in) postibus (zawiesić); 
leges, przybić w miejscu publicz¬ 
nym, ogłosić; oculos solo, wlepić; 
Testigia, zatrzymać; sarissam iu 
medio gutture (wepchnąć); sagitta 
in medio crure fixa; stąd: aliąuem 
telis i t. p. albo samo aliąuem, 
przeszyć, zastrzelić, zabić; cali- 
gas auro (okuć); - przenoś, dicta 
animis, wrazić; rnentem in aliąna 
re, uwagę zwrócić; modum ne- 
ąuitiae, położyć koniec. 

Figulus, i, m. garncarz. 
FigrOra, ae, i. kształt, postać, ho- 

minis, corporis, signorum; non 
tam magno oorpore, quam figura 
yenusta; — przenoś, sposób, spe- 
cies et ąuasi fig. dicendi; ąuasi 
forma figuraąuo dicendi; postać 
w wymowie: wyrażenie odstępu¬ 
jące od mowy zwyczajnój. 

Figaro, 1. kształcić, nadawać po¬ 
stać, właś. i przenoś. 08 tenorom 
balbumąue poeta figurat; w umy¬ 
śle sobie wystawiać, wyobrażać, 
animo species inanes. 

Filia, ae, i. (przyp. 3 i 6 filiabus 
i filiis), córka; f. Yirgo, niezamę¬ 
żna;—przeno ś. silrae filia nobilis. 

Filio&tua, a, um, mający postać 
paproci na sobie wyrytą, pateno, 
lances. 
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przenoś. «) zrobić, sprawić, for¬ 
tunom; przerobić, przeistoczyć, 
zmienić, Yitam subito flecti fin- 
giąue posse; z podwój. 4 przyp- 
miserum fortun* Sinonem imzit 
(zrobi! nieszczęśliwym); i) wyo¬ 
brażać sobie, wystawiać w myśli, 
animo, cogitatione f. lnb samo 
fingere; często: finge, fingite, wy¬ 
staw sobie, wystawcie sobie, z nast. 
4 przyp. i tr. bezolc., finge, all- 
quem fieri i t d. c) wymyślić, 
zmyślić, causa*, noras «ibi reh- 
giones; crimiua in aliąuem; taize 
z 4 przyp. i tr. bezok. carmen U 
fabuła i.;ficta ad Yoluntatem (po¬ 
dług życzenia); poet. fictum, i, *■ 
rzecz zmyślona, wymysł, foto, 
ficti prańąue tenai; d) mvslćc 
o czćm, zamyślać, przedsiębrać, 
profectionem. 2) urządzać, porząd¬ 
kować, układać, okrzesywać, yv* 
tem putando; capillos, comas, 
układać, kędzierzawić, fryzować; 
mitom, układać, przybierać .po¬ 
stać twarzy, przypłać m?*. beto 
pectore fatur, mówi obłudnie; stąa. 
fictus, i, ta.poet. obłudnik, fictum 
astutumąue yo camus; wyćwiczyć, 
wykształcić, aliąuem lub aliąuid; 
se ad aliąuid lub ex aliąua re, 
do kogo, do czego się stosować, 
kroki stosowne robić. 

Finiena, tis, widnokrąg, Łory- 
zout. 

Pinio, 4. ograniczać, granicami o- 
znaczać, określać, imperium po¬ 
wili Eomam; signum animo; lin¬ 
gua finita dentibus; — przeaofi. 
ograniczać, powściągać, cupiditar 
tes; Ubidinem; censuram; potes- 
tatem; oznaczać, tempna; spatium 
tempom numero noctium; nume- 
rum: modom; mora est omnibus 
finita; finitnr, ne- (przeznacza się, 
aby nie-); kończyć, helium, w- 
tam i t. p.; stąd: poet finiri 

MBt, m, i- córeczka; mówi pę 
mW, o mężczyźnie zniewiescia- 
lym, duce f- Curiouis. 

FUlótai, i, m. synek. 
Filfos, ii. **• syn; w licz. mn. 

synowie lub w ogóle dpea; fiUus 
fortuna©, dziecię szczęścia; f. ter- 
rae, nieznajomy, nizkiego rodu 

człowiek. 
FUix, ieia, i. paproć. 
Filom, i, n. nic, przytlw**. te- 
nui pendere filo, na włosku p- 
sieć, być w wielkićm niebezpie¬ 
czeństwie; nić życia ludzkiego, 
którą przędły Parki, śmierć, ei- 
trema Parcae fila legunt; stróua 
narzędzia muzycznego, lyiae; — 
przenoś, o mowie, sposobie przed¬ 
stawienia rzeczy, tenui dcducU 
ooemata filo. , . 

Fimbrla, ae, i. brzeg, szlak, fren- 
zla; końce włosów trefionych. 

Fimtorln, ae, *. przyjaciel ltowa- 
rzysz Maryusza. 

Fimu*. i, m. i fimum, i, *- j* 
nawóz. _ „ , 

Ftndo, fidi, fissum, 3. łupać, szcze¬ 
pi, rozdzielać, dzielić, se t lub 
findi, rozdzielać się, rozchodzie 
się, Tozpadać się; poet: finditnr 
in aolidum cuneis via (robi się 
otwór klinami); fissum jeooris lub 
iecoium lub in eztis, rozcięcia, 
rozdziały na wnętrznościach żwie- 
riĄtt* zabitego na ofiarę, z któ¬ 
rych jedna część nazywała W par« 
familiaris, draga zaś pars hosłius; 
stąd takie: fissum familiare lub 

bostile. _ _ , , . # 
Flago, finxl, fictum, 3. kształcie, 
kształt nadawać, tworzyć, robie, 
aliąuid ex argilla; pocula e ce¬ 
ra- apes fingunt favos; hirundo 
luteum opus; a Lysippo fingiTo- 
lebat; imago ficta; natura finglt 
hominem; maleficam nactus est 
natniam in corpore fingendo; — 
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n późniejszych zaś pisarzy fiiiire, 
życie kończyć, umrzćć; finire prze¬ 
sil mówić, finierat Telamone sa- 
tus; sententias Terbis, kłaść słowa 
na końcu zdań; finitus, harmonij¬ 
nie wysłowiony. 

Pinia, is, m. (czasem i.) a) grani¬ 
ca, w licz. mn. granice, kraj, 
kraina, in mediis Ebnronmn fini- 
bus; fine z przyp. 2. aż do; b) mia¬ 
ra, trwanie, tomporis; qui finis 
istius consilii? (osqne) ad eum fi- 
nem, tak długo, tak daieko; qnem 
ad finem, jak długo? c) koniec, 
linem facere, skończyć, ad fruem 
aż do końca; ad finem renire, 
przyjść do końca, osiągnąć sku¬ 
tek; u później, pisarzy koniec ży¬ 
da; d) — przenoś, co najwyższego, 
największego, bouorum, malornm 
(najwyższe dobro, uajw. złe); ho- 
norum (najwyższe dostojeństwo); 
cel, zamiar, domus finis est usus: 
referre ad illum finem. 

Pinlte, przyst. z określeniem, z o- 
graniczeniem. 

Pini t im u a, a, um, graniczący, po¬ 
graniczny, sąsiedzki, beiium (z na¬ 
rodami sąsiednicmi); rzeczow. fini- 
timi, orum, m. ludy sąsiednie; 
przenoś, będący z czćm w związ¬ 
ku, podobny, blizki, nomen finiti- 
mum periculo; metus finitimus 
est aegritudini. 

Pinltio, ónia, i. oznaczenie, za¬ 
kreślenie. 

Pinitor, orla, *». mierniczy. 
Pio, factns sum, fieri (tr. rozk. fi), 
stać się, stąd: a) być robionym, 
zrobionym, carinae fiebant ex le- 
vi materia, robiono; statua ei.fit: 
insidiae ei finnt; fit vis in eum; 
sumptus frnnt in classem i t p.; 
b) z pod w. przyp. pierw, być mia¬ 
nowanym, obranym, factus est 
Yałerius Publicola consul (konsu¬ 
lem); fit praetor i t. p ; c) z prz. 2 

wartości: być szacowanym, cenio¬ 
nym; poważanym, magna, wyso¬ 
ko, pluris, plurimi; d) powsta¬ 
wać, wszczynać się, fit strepitus, 
clamor, fletus gemitusque, proe- 
łium, caedes i t. p.; e) dziać się, 
wynikać z czego, iść za czćm, być 
skutkiem czego, factum est ejus 
aequitate, ot-; quid bis lub de 
his fieri Tellet; hoc fieri volo; ut 
fit lub ita ut fit lub fieri solet, 
jak zwyczajnie, jak za zwyczaj, 
jak bywa; mnlto fit aliter, dzieje 
się daleko iuaczćj; fieri potest, 
być może: ita fit, ut- stąd wyni- 
ka, wypływa, że-; quo factum 
est, ut-, stąd poszło, ze-; quo 
facto, po czćm, za czćm, skutkiem 
czego; f) w znaczeniu religijnym, 
o ofiarach: qunm pro populo fiereL 

Firmamen, ini«, n. podstawa, pod¬ 
pora, utwierdzenie. 

Firmamentum, i, #i. podstawa, 
utwierdzenie, tigna, guae firma- 
mento esse possint; — przenoś, rei- 
publicae; szczegół, dowód potwier¬ 
dzający, główny punkt. 

Firmami*, a, um, patrz Finaum 
Firmę, przysł. mocno, stale, sta- 

uowczo. 
Firmitas, afcis, Ł moc, trwałość;— 
przenoś, stałość, moc ducha, animi 

Firmiter, przygi, mocno, trwale, 
stałe. 

Firmitudo, inia, i. moc, trwa¬ 
łość; — przenoś, stałość, wytrwa¬ 
łość, moc ducha. 

Firmo, 1- utwierdzać, wzmacniać, 
w znacz, wojen.:, obsadzić, locum 
muuitionibus; comua subsidiis; 
aciem, muros; — przenoś, a) utwier¬ 
dzić, utrwalić, imperium, pacem, 
fidem, foedus dictis i t. p.; b) od¬ 
wagi dodać, ośmielić, aliąuem; 
animum; 2) wzmocnić, pokrzepić, 

osilić, rires, corpus labore, ci- 
o; ąuiete milites; cibo ac potio- 
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ne firmui, w*nux*tó «d«, podlić FtoWoo.l wbij»ćpde ;ubytó«o- 
się- preesidium lub alląaem prae- mię , równać. . j. 
“diis^m; - pmnoó. wzmo- “-[et7n’“t?- 

a&RKEWKTls d- 

Kft* stad* dowodzić, udowadniać, piszczałce. * • rŁWiA- se, siąa. ao»» » Fistulósus, a, um, przedziurawio¬ 
ny naksztalt piszczałki; 2) dziur¬ 

kowaty 

aliauid ex ftliq.ua re. ... 
Firmom, i, *- miasto w krainie 
Piceńsldej; stąd: Firmanns, a, um 
_ m « • _umAinifn l 
Piceńsldej; stąd: Firmanns, a, um, sowa^ mocny, nieodmieu- 
Firmański, rzecznw. Firmaimm, , . , jn ^mis 
n. wiejska posiadłość przy mieście ny, stały, i»ua na 
t?:__ ; fTiTTnani. ornm. fl*- Finnum i Firmani, ornm, m 
Firmanowie. 

Firmo* • a, um, mocno stojący, 

restris tonctote. 
Flabellum, i, »• wachlarz;—prze¬ 

noś. fl. sediłionis, podnieta. 
_ _ — __; .tMKTT r 

sa*s; 3S.-SS s.». -* 

JSiTS^. Z tmtL, i. . »► 
teczuy, amicns, «™ior in amici- zwiędnąć, zmięk- 

ha, m sentenba, “ u.ć. _ przenoś, slabieć, ustawać 
nv, rftmi, corpua, mftnus i t. p., uą^, r 

~tlSŁ łiflst 

^r:ćie:a°^.zwie- 
dunicandnm; poet z tr. ***■IUD cvtY mdlv, stąd: flaccus, 
dus pascere firmus; - przenoś. dły, usciuy, ans pft»ccrc bimiw, r-— 
pewny, niezawodny, literae, spes; 
hoc, quod dico, firmum fore. 

PiscWis, e, tyczący się skarbu pu¬ 
blicznego. 

Pismna, ae, i. koszyk, ficorum, 

do fig. 
Fiscus, i, *»< plecione naczynie, 
kosz; 2) kosz na pieuiądze, nscos 

. - • —. . i-i-łATA/rAl VoCAA lilie* 

aiy, usuuijf* 
obwisłe uszy mający, 2) Flaccus, 
przewiako wielu rodów rzymskich. 

Flagello. 1- biczować, smagać, bic. 
FiageUum* i, bicz; — przenoś, 

zgryzota sumienia; 2) rzemień 
u pocisku; b) w licz. mn. młode 
gałązki, szczegół, winorośli; c) od¬ 
nogi polipów, po et. 

SSSSEFr? r* UliCZBa I SUWU Jłftuoiwa, w 
Sftch cesarstwa: skarb cesarski, do¬ 
chody cesarskie. 

Fiscilis, e, dający się łupać, 

lupki. 
Piasto, ónis, z, łupanie, Szcze¬ 

panie. „ , 
Fiaaom, i, *. patrz findo. 
Ftetao*. aa, L k&fer de wbijania 
palów. 

naleganie, —w 
Flagitator,óris» fl*- ten, który się 
upomina, który nalega, z przyp. 
drug. triumphi. 

Flagitióae* przysl zeliywie, Ha¬ 
niebnie. _ 

FiftgitióBus. a, um, leliywy, ha¬ 
niebny, sromotny, bezecny, vlta. 
Komo; ciritas ex pulchernma pes- 
elma ac flagitiosisaima facta est 
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Pl»«Wnm, ii,n. postępek hańbią- trycyuszów, drogich i plebeju. 
cy, szkaradny, hańba, srcmota, szów. Najznakomitszym między n> 
i. committere, admittere, faoere; mi był FI. Dialis. 
taki© o osobach: niecnota, niecno- 2. Flamen. ini», *. a) wianie wia- 
tliwy, szkaradne stworzenie. tra, regunt Darnina direrso tnc- 

FUffito, 1. domagać się, upominać tu; stąd: wiatr, ferunt raa £1*. 
się z naleganiem, metuo, ne te mina classem, wiatr unosi flotę; 
flagiteut; mercedem ab aliquo; b) granie na dętym instrumencie, 
promissa; quum stipcndium ab le- tibiae, poet 
gionibus flagitaretUT: wymagać, Flaminium, ii, w. godność kapłana 
quae tempus flagitat; qmd studia flamen zwanego, 
a teflagitent; z podwójnym przy- Flaminiu*, ii, m. nazwisko rodu 
pad. 4.; frumentum me flagita- Bzymskiego; stąd: Flaminius iFia- 
bant; z nast. ut i tr. łącz. flagi- minianus, FlamińSki, Flaminian- 
tari, ut conyooaremur; chcićć wio- ski. 
dzióć, badać, dochodzić, crlmen; Flamma, ae, ł. płomień, także o 
quae sint ea numina divum, fla- świetle gwiazd i błyskawicach, 

Jpk** poli fixae flammae; deum genitor 
Flagr&ns, tis, palący się, onera- rutilas per nubila flammas spar- 
nae; crinis; — przenoś, pałający, git; — przenoś, gwałtowność, za* 
lumina (oczy); geuae; gwałtowny, pal namiętności, amoris; zapał 
uniesiony namiętnością, amore, mówcy, vis et auasi flamina ora- 
°*i°. . toris. 

Flagraatia, ae, z. pałanie, upal, Flammous, a, un, płomienisty, 
skwar, solia; — przenoś, o na- ognisty; fi. lamina, iskrzące oczy. 
uuętnosciach: oculorum, iubież- FlammUtor, a, urn, płomienisty, 
noóc, pałająca miłość, która się ognionośny. 
w oczach maluje; materna, górą- Flanuno, 1. palić się, pałać, flam- 

^ca miłość macierzyńska. mantia lumina; w znacz, przech. 
Fu^epo, l.paUcsię, płonąć,plomie- zapalić, flammatus aliqua re; — 
niem wybuchnąć; — przenoś, pa- przenoś, ftammato corde, w umy- 
toc, cupiditate, desiderio, amore, śle rozjątrzonym, 
odio, beli o: flagrabant ritia apud Flammula, ae, i. płomyk. 

Fletu*, us, m. af wianie wiatru, 
stąd: wiatr, fi. secundus, wiatr 
pomyślny; — przenoś, prospero 
flatu fortunae uti, używać szczę¬ 
ścia; ó) także o miechu do roz- 
dymania ognia; ignem aćcendcre; 
o graniu na flecie: complere spis- 
sa sedilia flatu; c) oddech, od¬ 
dychanie; — przenoś, nadymanie 
się, pycha. 

Flareo,«ro, hyć płowym, żółtym, 
ilarens cera; arenae; takie © wlo¬ 
tach jasnych, flarentes absoissa 
comas, poet. 

iiu4tttxs mu rumoru mai o 

(być osławionym); inopia (być 
w wielkim niedostatku). 

&l»enun, i, w, bicz, batóg. 
1. Flamen, ini«, m. kapłan, któ¬ 
ry sprawował obrzędy religijne 
przywiązane do czci szczególnego 
bożka. Z początku było ich trzech: 
FL Dialis, Jowisza; Martialis, 
Hana; Quirinalis, Bomulusa; pó- 
żniój liczba ich została powięk¬ 
szoną. Dzielili się na wyższych 
(majora) 1 niższych (minores); 
pierwszych wybierano z rodu pa- 
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Flayeaoo, to#, stać rię płowym, 
żółtym, żółknąć, płowieć, campus 
flarescit arieta. 

Flarina, ao, ż. miasto w Etruryi; 
stąd: PlaTinus, a, um, Flawiński. 

Fl*vius, nazwisko rzymskiego rodu. 
PI&tub, a, um, żółty, żółtawy, 

płowy. Tibcris, arva; capilli 
(włosy blond). 

Plebilia, e, opłakania godny, mul- 
tis Ule bonia flebilia occidit; 2) do 
płaczu pobudzający, u Uor, 3) płacz¬ 
liwy, żałosny, tox, modi, spou- 
sa i t p. przysłówkowo, flebile. 

F Ubił Iter, przytł. płaczliwie, ża¬ 
łośnie. 

Fleoto, fleii, flexum, 3. zginać, 
naginać, skrzywić, ramum; napi¬ 
nać, naciągać, arcus; iter lub 
Tiam (inną drogą się udać, win¬ 
ną stronę drogę zwrócić); vocem, 
cantus (głos w śpiewaniu lub gra¬ 
niu do barmouii układać);—prze¬ 
noś. odmienić, Yitam, fata aeum 
precando; animum lub aliquem; 
b) kierować, zwracać, cursum de 
for o in Capitolium; equos; navem, 
cursus in locum; iter Demetria- 
dem; flecti in gyrum (kręcić się 
na około); se f. zwaacać się, riWa 
se flectit sinistrorsus; — przenoś, 
odwracać, odciągać, odwodzić, a 
studio ad imperium; aliąuem apro- 
posito: animum a Tero; wzruszyć, 
zmiękczyć, nakłonić, superos, ali- 
quem oratione; c) wyminąć, opły- 
nąć, promontorium; 2) nieprzech. 
zwrócić się, ex Oabino In Tuscu- 
ianos colies; ad Occanum. 

Fleo, flewi, fietum, 2. płakać, de 
aliqu& rej 2) w znacz, przeck o- 
plakiwać kogo lub co, Misenum, 
tilium, casus suos; bi«f- flenda 
fortuna, los godzien opłakania; 
multum fleti ad superos. 

Fletu*, us, w. pfccz* Izy» k1*08 
effundere flctue* 

Flezsnimus, a, um, rozczulają¬ 
cy, tkliwy. 

Fleadtallis, e, giętki, gibki,łatwy 
do zgięcia, arcus; tox, genus to- 
cis (giętki, urobiony); — przenoś, 
łatwy do powodowania, do nakło¬ 
nienia, niestały, aetas. 

FlexUis, e, giętki; 2) skrzywiony. 
Flexilóquua, a, um, dwu wykladny, 

dwuznaczny, ciemny, oracula. 
Fiesto, ónia, f. naginanie, zgię¬ 
cie; latelum; w mówieniu i śpie¬ 
waniu podwyższanie, zniżanie to¬ 
nu, yocis, modorum; — przenoś, 
w licz. mn. wyboczonia z prawej 
drogi, wybiegi. 

Fleripe*, pedla, krzywoaogi. 
Flexuónu, a, um, krtfy, p*Iea 
zakrętów. 

Flezus, ns, *». zakrzywienie, za¬ 
gięcie, fluminis; fiexus w cyrku, 
okrążanie około kresu zawodnicze¬ 
go (meta), które ubiegający się o 
nagrodę w gonitwach robili; stąd: 
flezus metae; meta ferridis e?i- 
tata rotis; przejście od jednego 
wieku do drugiego, in hoc flexu 
quasi aetatis; 2) zboczenie, mano- 
wiec, in quo flezus est ad iter 
Arpinas; fieiu Armcniam petunt. 

Fliotua, us, m. uderzenie czego 
o co, sc u ta et galeae dant sonitum 
flictu. 

Fio, 1. dmuchać, dąć, wiać. Ten¬ 
tu*; w znacz, przech. zdmuchnąć 
co, puiris Yento flatus, tibia fla- 
tuT, gra się na flecie. 

Floooua, i, w*, kosmyk, rzecz dro¬ 
biazgowa, fraszka, flocci facere, 
pendere, aestimare, mało cenić. 

Flora, ae, z. bogini kwiatów; stąd: 
Floralis, tyczący się Flory, sacrum, 
uroczystość na cześć Flory obcho¬ 
dzona 27 kwietnia, zwana także 
Floralia. 

Florena, tis, kwitnący, znakomity. 
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zamożny, dostatni, res fłorentis- 
simae. 

Floreo, florul, 2. kwitnąć, być 
w stanie kwitnącym, aliqna re; 
odznaczać się, jaśnieć, błyszczeć, 
florcntes aere cateryas; —przenoś, 
słynąć, studiis et artibus; muitis 
yirtntibus ac beneficiis; fama ju- 
stiłiae; być w stanie świetnym, 
obfitować w dostatki, teinpora, qui- 
bus Macedones florebant; omni¬ 
bus copiis. 

Flore#oo, ere, poczynać kwitnąć,— 
przenoś, zaczynać słynąć, wsławiać 
się, Sulpicio ad summam gloriam 
florescenti vita erepta est. 

Fłoreus, a, nm, kwiecisty, ubar¬ 
wiony kwiatami, rura. 

Floridus, a, nm, kwiecisty, pe¬ 
łen kwiatów; — przenoś, o wieku 
i mówcy: kwitnący, ożywiony, pe¬ 
łen życia; 2) z kwiatów, kwiato¬ 
wy, serta. 

Florilegus, a, nm, zbierający 
kwiaty lub robiący co z kwiatów, 
apes. 

Floi, floris, m. kwiat, zbiór, kwie¬ 
cie: w licz. mn. sok z kwiatów, 
miód, poet. — przenoś, stan kwi¬ 
tnący, byt pomyślny, flos Grae- 
ciae; wiek kwitnący, młodzieńczy, 
fl. aetatis Inb juventae lnb samo 
flos; siła młodzieńcza, fl. virinm; 
ozdoba, Gal li a est flos Italiae; 
iuventutis lnb in juveututc; no- 
bilitatis et juventqtis; broda mło¬ 
dzieńcza, pierwszy porost brody, 
prima genas yestibat florę juven- 
ta= lanngo. 

Flcwoulua, i, m. kwiatek, kwia- 
teczuk; — przenoś, o miejscach 
w mowie obfitujących w ozdoby. 

FInotufttio. óms, i. kołysanie się 
wzburzonego morza; — przenoś, 
chwianie się, wahanie się, niepe¬ 
wność w zdaniu, animorum. 

Fluctuo, 1. chwiać się, chełbać 

się, bałwanić się jak wzburzone 
morze; migać się, fluctuat tellus 
aere renidenti; — przenoś, burzyć 
się, unosić się, zżymać się, ira 
fluetnat; flnctuat irarum aestu; 
2) być pędzonym, unoszonym, 
miotanym od bałwanów, o lu¬ 
dziach i statkach wodnych;—prze¬ 
noś. być niepewnym, wahać się, 
chwiać się w zdaniu, acies fluc- 
tuans; aniraonunc buc, nunc illuc 
flnctuat; genns orationis. 

Fluofcuor, 1. być miotanym od fal;— 
przenoś, wahać się, chwiać się 
w zdaniu, ani ino. 

FluotuB, ns, m. plynienie, upływ; 
stąd: fale, bałwan; — przenoś, 
w licz. mn. rozruchy, niepokoje, 
zamieszanie w życiu publicznym, 
ruch namiętności, fl. concionum; 
irarum; civile3i 

Fluentum, i, *. płynąca woda, 
częściej wlicz. mn. Xanthi fluenta 

Fluidu*, a, nm, płynny, płynący; 
ciekły; — przenoś, a) o ubiorze: 
spływający, przestronny, obwisły, 
vestis; b) opadły, mdły, lacerti, 
corpora; także: osłabiający, calor. 

Fluito, 1. pływać, płynąć łodzią, 
okrętem i t p.; — przenoś, chwiać 
się w zdaniu, wahać się, spędu- 
biae horae; 2) fluitantia Lora, wol¬ 
no puszczone. 

Fiumen, inii, n. płynąca woda; 
Yirum (woda rzeczna!; fiu minę se- 
cundo, adrerso, za wodą, pod wo¬ 
dę, przeciw wodzie; stąd; rzeka, 
potok; fiumen Rhenum; — prze¬ 
noś. obfitość, obfity wylew czego, 
orationis; ingenii; largo humectat 
flumine Yultum. 

Flumtnt&na porta, brama w Rzy¬ 
mie nad Tybrem. 

Fluminous, a, um, rzeczny, do 
rzeki należąty. 

Fluo, fluxi, flurum, 3. płynąć, 
spływać, zalewać się, oblewać się. 
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sudore, cruore, bnccae fluentes, 
baTwiczkowane; madida flucns in 
veste (w sukni, z którćj spływała 
woda), poet.; — przenoś, o ubio¬ 
rze nieobcislym, nodo sinus col- 
lecta fluentes; o mowie: płynąć, 
ex ejus lingua melle dnlcior flue- 
bat oratio; ex eodem fonte; ab 
isto capi te; w szczegół, pod wzglę¬ 
dem kierunku: a) dokąd płynąć 
z przyim. in i przyp. 4;—przenoś, 
bez prżcszkody wypadać, wypły¬ 
wać, in aeternum tempus (o przy¬ 
czynach i skutkach); stąd: o po¬ 
wodzeniu : iść, eodem cursn; ad 
Yoluntatem (podług życzenia); res 
fluit ad intcrregnmn (przechodzi); 
h) spływać z przyim. de i 6 prz. 
sndor de corpore; wypadać, flu- 
ent arma de manibus; spadać, fln- 
unt poma; c) upływać, przemijać, 
niknąć, o czasie i o tćm, co się 
do czasu odnosi, fluit rolnptas; 
quae dilapsa jam fluierunt; tarda 
fluunt tempoTa; d) w odniesieniu 
do rozszerzania się pojedynczych 
części iakićj cieczy: rozpływać się, 
rozchodzić się, rozszerzać się; —* 
przenoś, o członkach i siłach cia¬ 
ła: osłabnąć, zmięknąć, wątleć; 
stąd: flncre luxu, roluptate, za¬ 
tapiać się w zbytku, w rozkoszach, 
mollitie, stać się zniewieściałym; 
e) o drzewach: rozszerzać się, ra¬ 
mi fluentes; — przenoś, o nau¬ 
kach: powoli rozchodzić się, roz¬ 
szerzać się, upowszechniać się, 
doctrina Pythagorae longe lateque 
flneret. 

Fluvi&LU, e, rzeczny, należący do 
rzeki, w rzece albo nad rzeką 
będący. 

PluTiua, ii, w- spływająca woda, 
rzeka, potok. 

Koxio, ónla, i. płynienie, cie¬ 
czenie. 

JPluxu«, a, nm, płynący, płyn¬ 

ny, — przenoś, a) obwisły, habe- 
na; b) znikomy, przemijający, glo¬ 
ria, fides; stąd: niestały, bez cha¬ 
rakteru, animus; c) rozpływający 
się; — przenoś, zniszczony, res. 

Fod&le, is, n. przewiązka, chust¬ 
ka na szyję. 

Fooulua, i, n. małe ognisko; stąd: 
a) mała fajerka; b) mały ołtarz. 

Fooua, i, m. ognisko; -- przenoś. 
a) cały dom, posiadłość; porów, 
ara; stąd: dom ojczysty, rodzinny, 
domo et focis patriis ejicere; b) oł¬ 
tarz, dis tribus ille focos totidem 
de cespite ponit; c) stos do pale¬ 
nia, m&ereutes me bant ossa focis. 

Fodioo, ire, kłóć* bóść, przeszy¬ 
wać, latus; — przenoś, martwić, 
trapić, animum. 

Fodina, ae, i. kopalnia, góra 
kruszcowa. 

Fodio, fodi, fossnm, 3. kopać, 
wykopać, zwykle w znacz, przech. 
kopaniem wydobyć, puteum; cu- 
billa; argentum, aurum; 2) kłóć, 
przekłóć, przebić, przeszyć, ali¬ 
tem telis; equum calcaribus; 
repugnautcs; lub wykłóć, lami¬ 
na; — przenoś, o boleści: utrapić, 
przeszyć, fcdit dolor. 

Foecund- patrz fecund-. 
Foede, przysł. brzydko, haniebnie, 
perire; okrutnie, straszliwie, pu- 
gnare. 

Foeier&tus, a, urn, sprzymierzony. 
Foedifragus, a, uin, zrywający 

przymierze, wiarołomny. 
Foedltaa, atis, z. szkaradność, 
obmierzłość, obrzydliwość; 2) o- 
kropność, straszliwość. 

Foedo, 1. zeszpecić, splngawić, 
splamić; — przenoś, zhańbić, zbez¬ 
cześcić, gloriam majorum; zaćmić, 
lumina; spustoszyć, agros; zranić, 
skaleczyć, przebić, ferro foedare 
Latebras; zabić, Yolucres. 

Foedua, &, urn, szpetny, szkara- 
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dny, obrzydliwy, straszny, właóc. 
1 przenoś, odor, loccs; facinus; in- 
cendium. 

Foedus, £ris, n. przymierze, so¬ 
jusz, związek; 2) poet: urządze¬ 
nie, ustawa, prawo, natura impo- 
suit foedera certis lods. 

Foen-, patrz fen-. 
Foeteo, ero, śmierdzieć. 
Foetidue, a, um, śmierdzący. 
Foetor, Orle, m. smród. 
Folimn, ii, w. liść. 
Folłtoulus, i, m. mieszek skó¬ 
rzany. 

Follis, is, m. worek skórzany; 2) 
miech kowalski. 

Pomentum, i, n. cieple okładanie, 
ogrzewanie, naparzanie;—przenoś, 
zasiłek, pomoc, ulga, dolorum, 
curarom. 

Fomee, ltia, m. próchno, żagiew, 
podnieta. 

Fona, fontis, m. źródło, wlaśc. 
i przenoś, scribendi recte sapere 
eet principium etfons; poet: wo¬ 
da zdrojowa, alii fontemque ignem- 
que ferebant- [jowy. 

Font&nus, a, um, źródlany, zdro- 
Fontójus, i, m. nazwisko rzym¬ 
skiego rodu; stąd: przym. Fonte- 
jus i Fontejanus a, um, fontejski, 
fontejański. 

Fonticulua, i, m. źródełko. 
FonttnAlis, *, tyczący się źródła, 
porta, brama Kapenska w Rzymie. 

For, fatus sum, 1. mówić, wypo¬ 
wiedzieć, przepowiedzieć, memo- 
res fandi atque nefandi (pamięta¬ 
ją o tćm, co godzi się i czego 
nie godzi się mówić, o dobrych 
1 złych czynach). 

Forabilis, e, łatwy do przedziu¬ 
rawienia. 

Fortmen, inis, n. otwór, dziura. 
Forma # pnytL na zewnątrz, na dwór, 

*e ednre, ee promero, wychodzić; 
dars, ogłosić.. 

Forotpe. oipls, m. \ i. kleszcze, 
obcęgi. 

Fordus, a, um, brzemienny; ne- 
ezotc. forda, aa, i. krowa cielna. 

Forem (= fuerem od fuo) toż sa¬ 
mo co: essem, fuissem; tr. bezok. 
fore, toż samo co: futurum, *rn, 
um esse. 

Forenais, e, tyczący się rynku, na 
rynku będący, factio lub turba 

' (zgraja ludzi włóczących się po 
rynku); Yestitus, suknia paradna, 
galowa, którą brano występując 
na miejsce publiczne; 2) należący 
do sądu, sądowy, causa, opera, 
genus dicendi; Mars f. (wymowa 
sądowa). 

Forentum, 1, a. miasto w Apulii; 
stąd: Forentani, oram, m. miesz¬ 
kańcy Forentu, Forentanowie. 

Forta* lei*, i. nożyczki. 
Foris, is, L drzwi, wrota; w licz. 
mn. podwoje; 2) przystęp, wejście. 

Foris. przysl. zewnątrz, na pyt. 
gdzie, intra rallum et fońs; za 
domem, za miastem, zewnątrz Ku¬ 
ry!, zewnątrz kraju, fońs coenare; 
ezpectatus foris; otium domi et 
foris habere; 2) na pyt. skąd, od 
strony zewnętrznej, foris petere; 
Tenire; telum foris fi a gitarę. 

Forma, ae, z. kształt, postać, skład 
części zewnętrzny, postawa, cor- 
poris; imperatoria; nsvium; cor- 
nuum; falcium i t. p.; forma (z po¬ 
wierzchowności); Szczćgól. piękna 
uroda, piękność; — przenoś, wi¬ 
zerunek , wyobrażenie, ideał; 2) fi¬ 
gara, obraz, znak, oznaka, cecha; 
poet. omawiając: formae 1 upo¬ 
ram (wilcy); — przenoś, rys, opi¬ 
sanie, rerum publicarum; offi- 
cii i t p., w ogóle: rodzaj, spo¬ 
sób, własność, rei; pugnae; w lo¬ 
gice: gatunek; 3) model, stempe* 
menniczy, argentum form a signatum 
(pieniądz srebrny); kopyto szewekie. 
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Fornala*, arom, i. miasto Aurun- 
ków na pobrzeżu Lacyum; stąd: 
Formiinua, a, mm f fomianski; rse- 
czow. Formiani, órum, m. For- 
mianie, i Formiannm,i, n. posia¬ 
dłość wiejska przy Formiach. 

Formie*, ae, mrówka. 
Formid&bilU, e, straszny, strasrii- 
wy, groźny. 

Formtdo, 1, lękać się bardzo, trwo¬ 
żyć się, często w znacz, przech. 
lękać idę czego, aliquid, omnia; 
aqnae formidatae, wodowstręt, 
wścieklizna. 

Formtdo, inla, J. strach, prze¬ 
strach, trwoga; stąd: straszydło, 
szczegół, na zwierzynę i ptaki. 

Formidoló**, prtytl. bojaźliwie; 
straszliwie. 

Farmldolóatu, a, om, lękliwy, 
bojażliwy; straszny. 

Formo, 1. kształcić, postać nada' 
wać, materiam; o mowie: Terb* 
sicut molLLsstmam ceram (urabiać); 
orattanem;—przenoś, kształcić, u- 
rządzać, porządkować, regnumi t. p. 
szczegół, przyuczać, przyzwyczai 
jać do czego, puerum dictis; ali- 
quem in saos mores; se in mores 
alicojos; boves *d osom agrestem; 
ingenia homiliom; animos judi- 
cnm, ad eum qoem volumus, ha¬ 
bitom (usposobić tak, jakbyśmy 
sobie życzyli); 2) tworzyć, wysta¬ 
wiać, przedstawiać, o malarstwie, 
rzeźbiarstwie, budownictwie, wi¬ 
dowiskach scenicznych, utworach 
piśmiennych; — przenoś, wysta¬ 
wiać sobie, wyobrażać w myśli, 
tacita mente gaudia. 

Formdaitaa, *tii, z. piękność, na- 
dobuość, uroda. 

Formdsus, a, urn, piękny, nado¬ 
bny, urodziwy. 

Formula, ae, z. kształt, urządze¬ 
nie, układ, disoiptinae; stąd: prze¬ 
pis, prawidło, ustawa, szczegół. 

fornala, sponsionis, testamenty 
formalność w sądownictwie, po¬ 
stępowanie pretora lub w ogóle 
biegłego w prawie; 2) sposób, 
dicendi. 

Fomóc&Uc, e, tyczący się pieców; 
dea, bogini Fornar; stąd: Forna- 
calió, iron, *. obrzędy religijne 
na cześć tój bogini. 

Fornaeala, ae, i. piecyk. 
Forowi, ftoia, i. piec, komin ko¬ 

walski; 2) bogini opiekująca się 
pieczywem. 

Foroioitos, a, um, sklepiony. 
Fornir, ieU, m. sklepienie oblą- 
czyste; w licz. ma. sklepy; w szcze¬ 
gół. a) Fornir Fobii, przez Xw. 
Fabiusza Maksyma wystawiony 
luk tryumfalny przy drodze zwa¬ 
nej ria sacra, nazywany takie 
Fornir Fabius lub Fabianus; b) 
podziemne mieszkanie, miejsce 
schadzki do celów niemoralnych. 

Fora, i. (tylko w przyp. 1 i 6) 
przypadek, traf; fors fortuna, 
szczęśliwy wypadek, szczęście; 
takie przysłówkowo: fors rr for- 
tasse, podobno: może, kiedy, wła¬ 
śnie, u poet.; w przyp. 6 forte, 
przypadkiem, przypadkowym spo¬ 
sobem, właśnie, po si, sin, ne. 
nisi i t. p. może; także: si forte, 
jeżeli szczęśliwym trafem; forte 
temere, na szczęście; 2) jako bó¬ 
stwo: dca Fors, Fors Fortuna, bo¬ 
gini szczęśliwego trafu. 

Foraaa, forsit, forsit&n i dawne; 
fortan, przysl. może, może kiedy, 
podobno. 

Fortaaae, przysł. może; 2) przy 
liczenia: blizko, około, triginta 
fort&sse versus; biennio fortasse 
major. 

Forte, patrz fors. 
Fortioulua, a, um, nieco mocny, 
odważny. 

Fortu, e, mocny, trwały, lignum, 
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ptms, tanras; accessione Yirium 
fortior, mocniejszy, Wdziej wzmo¬ 
cniony; — przenoś, pignus (odpo¬ 
wiedni co do wartości); pełen si¬ 
ły, odwagi, dzielny, mężny, wa¬ 
leczny, c osobach i ich nsposo 
bieniu umysłowćm, skłonnościach, 
mowie, czynach i t. p.: vir ad pe¬ 
rlenia fortis; fortior in dolore; 
fortissimo cnpiditas; genus dicen- 
di forte; fortissimua contra au- 
daciam. 

Fortiter, przy&t. mocno, tęgo, 
dzielnic, mężnie, odważnie, nieu¬ 
straszenie, venari, bellnm gerere; 
ferro dolorem; resistere. 

Fortitnłdo, inl*, ś. moc, siła cia¬ 
ła; — przenoś, męztwo, odwaga, 
dzielność, waleczność; wlicz. mn. 
objawy, oznaki, dowody dzielno¬ 
ści, czyny waleczne, domesticae 
fortitudines non inferiores milita- 
ribus. 

Fortuito, przysl. przy pad ko wo, 
przypadkowym sposobem. 

Fortultui, a, um, przypadkowy, 
trafu nko wy, trafem zrządzony. 

Fortuna, ae, ć. przypadek, zda¬ 
rzenie przypadkowe, w związku 
z przyleglemi wyrazami, prospe- 
ra, secunda, florens; adversa, mi- 
sera, już szczęście, już nieszczę¬ 
ście, aiepomyślne powodzenie o- 
znacza; także bogini szczęścia, po¬ 
rów. Fors; 2) los, stan zewnętrz¬ 
ny, okoliczności, stosunki, stąd: 
dostatki, majątek, dobra, najczę¬ 
ściej w licz. mn. fortunis maxi- 
mis ornatu?; nostras fortunas de- 
fendejre; qno mihi fortunas, si non 
conceditur uti? 

Fortunata, pmyil. szczęśliwie, po¬ 
myślnie. 

Fortun&tut, a, urn, uszczęśliwio¬ 
ny, szczęśliwy, poet. fojrtunatus 
laborum (w nieszczęściu); szcze¬ 
gólniej w pomyślnych okoliczno¬ 

ściach będący, obfitujący w do¬ 
statki, Zamożny, bogaty. 

FortOno, 1. poszczęścić, obdarzyć 
szczęściem, pobłogosławić komu 
w czem, patrimoninm tibi dii for- 
tunent; quamcunque deus tibi 
fortnnaTcrit boram. 

For uli, órum, m. miasteczko Sa¬ 
binów. 

Foruli, órum,*t. półka na książki. 
Forum, i, m. wolny plac, dLzie- 
dziniec, podwórze, zwyczajnie zaś: 
plac targowy, których w Rzymie 
było wiele: f. Romanom, także: 
f. vetus, f. magnum, lub samo 
forum, w północno - zachodniej 
stronie z K&pitolińskim, na połu¬ 
dnie z Palatyńskim pagórkiem gra¬ 
niczący, obsadzony na około skle¬ 
pami do przedaży i układów pie¬ 
niężnych; główne miejsce do pu¬ 
blicznych i sądowych czynności; 
średni punkt wszelkiego publicz¬ 
nego życia; forum Caesarls; f. Au¬ 
gust! , Trajani, od Cezara, Augu¬ 
sta i Trojana założone również 
do czynności sądowych; iako tar¬ 
gowe rynki były: f. boarium, 
przeznaczony do przedaży bydła 
między Tybrem i pUcem Circns 
Maiimus zwanym; f. olitorium, 
gdzie sprzedawano jaizyny, między 
Tybrem i pagórkiem Kapitoliń- 
skim; f. piscarium lub piscatorium, 
targ rybny; f. cupedinis, targ ła¬ 
koci. Ze względu więc, że forum 
było głównym punktem: a) życia 
publicznego, mówiono: de foro 
decedere, usunąć się od życia 
publicznego; vfcrba de foro, ty¬ 
czące się spraw publicznych; ó) 
różnych interesów, np. pienię¬ 
żnych i Ł p., in foro yersari, za¬ 
łatwiać interesa, mianowicie pie¬ 
niężne; ratio pecuniarum, quae 
in foro versatur, obrót interesów 
pieniężnych który się odbywa na 
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rynko; cedere foro, zbankrutować^ 
lidem de foro tollere, zniszczyć 
kredyt publiczny; stąd: forum Te¬ 
rom renalium totius regni, głó¬ 
wny punkt "handlowy: c) rządo¬ 
wych, szczególniej zaś sądowych 
czynności:, forum attingere, za¬ 
czynać brać udział w sprawach 
rządowych; także: in foro esse 
cocpit; 2) na prowincyi forum na¬ 
zywano miasto, gdzie się odby¬ 
wały sądy, i było siedlisko za- 
nądn; forom agorę, mówiono o 
tym, któremu zarząd prowincyi 
byłpowiertony. Stąd imiona miast: 
m) Forom Appii, miasteczko przy 
drodze Appijskićj; i) F. Aurelium, 
przy drodze Aurelijskiej; c) F. Cor- 
aołU, miasto Lingonów w Gallii 
Cyspadańskićj; c) F. Julii lub Ju- 
lium miasto‘w Gallii Harboncń- 
skićj; f) F. Yoconii miasto Saliów 
w Gallii Narbonenskiej. 

Fortu, i, m. w licz. mn. fon i fo¬ 
ra, przechody w okręcie; siedze¬ 
nia, ławy w teatrze; pokład pla¬ 
strów w ulu. 

Fossa, ae, L dół, rów, przekop, 
fossa et raiło septum. 

Fosaio, ónis, i. kopanie. 
Foaaor, ória, m. kopacz, grabarz. 
Fowea, dół; — przenoś, podstęp, 
sidło, podejście, paene incidi in 
foream. 

Foreo, forl, fotum, 2. rozgrze¬ 
wać, ciepło trzymać, pullos pen- 
nis; poili a matribus ezclusi foti 
(ogrzewane, pielęgnowane); f. si- 
nu lub gremio (brać na łono); 
amplexu (trzymać w objęciu, ści¬ 
skać), szczegół, naparzać, rozgrze¬ 
wać rażone części ciała, nares va- 
pore aquae caUdae; artus; ruluus 
lympha: poet: f. ora, leczyć; ipse 
aeger, anhelans colla fovet, cięż¬ 
ko oddychający dla zrobienia so¬ 
bie ulgi opiera kark o drzewo; 

miejsce jakie trzymać ciepło, to 
jest ciągle gdzie bawić, zamiesz¬ 
kiwać, colubcr fovit Łumum: fov. 
castra, trzymać się w obozie; stąd: 
pewien przeciąg czasu przepędzić, 
hiemem inter se luzu; — przenoś, 
pielęgnować, aliquem; pieścić, po¬ 
chlebiać, sensus hominum; wspie¬ 
rać , dogadzać, yoluntatem patrum; 
żywić, aliąuem certa spe; sprzy¬ 
jać, popierać, bella. 

Fraotui, a, um, złamany, osłabio¬ 
ny, znękany, bezsilny. 

Fragilia, e, kruchy, dający się. 
złamać, 2) giętki, cera;—przenoś, 
niestateczny, znikomy, ułomny, sla¬ 
by, res human&e; corpus: diritia- 
rum et formae gloria fluxa atque 
fragilis est; 3) trzeszczący, pęka¬ 
jący, laurus. 

Fragilltaa, fctia, L kruchość; — 
przenoś, znikomość, nietrwalość, u- 
lomność,niestateczność, humanige- 
neris; natura© communis. 

Fragmen, inia, i fragmentom, i, n. 
odłamek, urywek, okruszyna. 

Fragor, ória, m. trzask, łoskot; 
coelestis, grzmot 

Fragósna, a, um, pełen odłamków, 
chropowaty, nierówny; 2) szumią¬ 
cy, huczny, pełen trzask n. 

Fragum, i, n. poziomka. 
Fr&mea, a, z. rodzaj pocisku u 
Germanów. 

Franel, orum, m. Frankowie, lud 
między rzekami Waal i Maas. 

Frango, fregi, fractum. 3. łamać, 
rozłamywać, tłuc, rozbijać; se 
frangere lub frangi, rozbijać aię, 
fluctus a sazo fr&ngitur; zmniej¬ 
szać się, osłabiać się, calores aut 
frigora se fregerunt; skracać, diem 
mero (niepostrzeżenie, nieznacznie 
spędzić); — przenoś, a) osłabiać, 
sil pozbawiać, nękać, niweczyć, 
udaremnić, fractitotcasibus; proe* 
His frangi; frangere rim, opos 
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aadaciam, sententi&m, consilium; 
obrazić, nadwerężyć, dignitatem; 
złamać, nie dotrzymać, fidem, foe- 
dus; b) powściągnąć, poskromić, 
ukrócić, pokonać, opanować, Cor- 
cyraeos fregit; cupiditates; impe¬ 
tom; ifl eum differendo pognam 
ab impetu fregit; frangi cupidita- 
te, mętu, do lorę; upokorzyć, odjąć 
serce, pozbawić odwagi, przygnę¬ 
bić, aliąuem; animum alicujus; 
ąuae contumelia non fregit eum, 
sed erexit; eiiles res animi ma- 
gnitudinem etsi non frangebant, 
tamen minuebaat; frangi cura; c) 
zmiękczyć kogo, zlagodJcić, wzru¬ 
szyć, nakłonić; pozyskać dla sie¬ 
bie, zjednać, aliąuem; misericor- 
dia alicujus frangi; fletus fregere 
virum; te ut ulia res frangat? 

Frater, tria. m. brat, także: kre¬ 
wny, szwagier, w licz. mu. rodzeń¬ 
stwo (brat i siostra); fratres ger¬ 
man!, rodzeni, z jednego ojca; 
uterini, z jednej matki; 2) przy¬ 
jaciel; w licz. rnn. jako tytuł za¬ 
szczytny sprzymierzeńców; także 
o rzoczach podobnych, o książ¬ 
kach jednego autora: bracia, poet. 

Frmterculua, i, m. braciszek. 
Fraterne, przysL po bratersku; — 
przenoś, serdecznie, szczerze,ama- 
re, facere. 

Fraternua, a, urn, braterski, do 
brata lub do krewnego należący, 
fratema pęto, poet. — przenoś, 
szczery, przyjacielski. 

Fratrioida, ae, m. bratobójca. 
FrandAtio, ónls, i. oszukanie, 
zdrada. 

FraudAtor, ória, m. oszukaniec. 
Fraudo, 1. oszukać, odrwić, u- 
krzywdzić, zdradzić * pozbawić 
czego, aliąuem in segetibus; ali¬ 
ąuem pecunia, milites przędą; sti- 
pendium eąuitum. 

Fraudulenta*, a, um, zdradliwy, 
szalbierski. 

Fraus, fraudis, ł. oszukaństwo, 
zdrada, szalbierstwo, podstęp; ze 
względu na siebie: błąd, pomyłka, 
in fr&udem incidere, dolani, omy¬ 
lić się; jako skutek: szkoda, u- 
szczerbek, nieszczęście, alicuifran¬ 
dem ferre; fraudi esse;[in eandem 
fr&udem incides; 2) zbrodnia, wy¬ 
kroczenie, fraudem concipere, su- 
scipere, committere. 

Fraodneus, i fraxinus, a, um, je¬ 
sionowy. 

Frariwis, i, i. jesion; poet. po¬ 
cisk z jesionu, forrata frazinus 
collo adacta. 

FregeUae, arum, ż. miasto Wol¬ 
aków w Łacyum; stąd: Fregella- 
nus, a, um, fregellański. i Fre- 
gellani, orum, m. Frogellanie* 

Freg&nae, &rum, i. miasto wEtru- 
ryi. 

Fremebundus, a, um, szumiący, 
mruczący; 2) dąsający się. 

Fremitua, us, m. gwar, szmer, 
trzask, Szczęk, burkot i t. p.t o lu¬ 
dziach: mruczenie, szemranie, szcze- 
gólnićj mruczenie z oznaką nieza¬ 
dowolenia. 

Fremo, fremui, fremitum, 3. mru¬ 
czeć, szumićć, szemrać, dąsać się, 
circum claustra frerount; cuncti 
coelicolae fremebant assensu* 2) 
z przyp. 4. eadem omnes freme¬ 
bant; arna fremit, poet. (woła 
o broń). 

Fremor, orf*, m. rr fremitus. 
Frondo, lub frendeo, frendui, fre- 

sum, ćre i Sre, zgrzytać zębami; 
w znacz, przech. zgryźć, zetrzeć, 
rozżuć; — przenoś, być niechęt¬ 
nym, z 4 przyp. i tr. bez. albo 
samo fr. 

FrenJ, 6rum, m, patrz frenum. 
Freno, 1. zakielznać, obuzdać, e- 
ąuitatus frenatus, z końmi zakiej. 
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zuanemi; — przenoś, powściągnąć, 
poskromić, ukrócić, pohamować, 
fworem, roluptates temperantia. 

Frenttai, oram, m* szczep Sańmi - 
tów w Italii wschodnio-południo- 
wój; stąd: Frent&nus, a t um, frea- 
tańsld. 

Frenum, i, *. w licz. mu. freni 
i frcna, wędzidło, uzda, hamulec, 
cugle; — przenoś, frcna imperii 
(wodze rządu), alicui frenos ad- 
hihere, inhibere, powściągnąć, 
wstrzymać, pohamować;^ frenum 
lub frenos mordere (wziąć ua kici. 
Uwziąć się, przeciwnikom swoim 
zęby pokazać); frenum acciperc, 
poddać się; yelut freni domitarum 
gentium. 

Froquens, tis, liczny, licznie ze¬ 
brany, gromadny i t. p. legatio; 
leg&tionum conrentus; senatus; 
frequentes fuimns; freąuentes ve- 
niunt; o miejscowości: uczęszcza- 
uy, gęsto zaludniony, pełen cze¬ 
go, theatrum, municipium, empo- 
rium; loca freqnentia aedificiis ; 
2) często gdzie bywający, przesta¬ 
jący z kim, erat Bomae frequens, 
Dcmosthenes frequens fuit Plato- Inis auditor; cum aliqno frequen- 
tem esse; o przedmiotach nieży¬ 
wotnych: częsty, pospolity, często 
się zdarzający, często używany, 
frequentibus proeliis victus; pro- 
pter frequentes honores delatos; 
familiaritatem reddidit frequen- 
tiorem. 

Frequent4tio, ćnis, z. nagroma¬ 
dzenie, częste używanie czego, 
argumentom in. 

Frequen tatuś, a, urn, pełen cze-. 
go, obfity, zaludniony, zamiesz¬ 
kały; 2) często używany. 

Freqtienterv przytl. często, licznie, 
mnogo. 

Freąuantla, ac, i. liczno zebranie, 
liczny orszak, mnogość, stipari 

£requentia; reducebatuf domum 
mpai ftequeniia; 2) częstość, 
częste powtarzanie, epistolarum. 

Fre^uento, 1., licznie zgroma¬ 
dzać, populum, scribas ad aera- 
rium; Inb gromadnie odwiedzać, 
do kogo się udawać, aliquem; 
na uroczystość jaką licznie się 
zgromadzać, obchodzić, ludos, ffr* 
rias, sacra; miejsce jakie zalu¬ 
dniać, licznie obsadzać ludnością, 
urbes, templa; copias sagittariis 
(wzmacniać); — przenoś, skupiać, 
gromadzić, est quasi luininibus 
distinguenda etfrequentanda omnis 
oratio; 2) często przy kim lub na 
jakićm miejscu się znajdować, czę¬ 
sto odwiedzać, amicos salutandi 
causa; quae loca minus frequonta~ 
ta sunt; o przedmiotach nieży¬ 
wotnych: często lub zwycząjnie 
używać czegoj powtarzać, verbi 
translationem; Hymenaee frequen- 
Uat (często wołają Hym.). 

Fresua, patrz frendo. 
Fretonsis, e, należący do cieśniny. 
Fretum* i, n, i fretus, us, m. cie¬ 

śnina morska, kanał; szczegół 
o cieśninie Sycylijskiej;—przenoś 
morze, Eoiinum, Libycum, Hes- 
perinm; infretadumfUmicurrent 

Fretus, a, um, ufający, zaufany, 
pełen ufności w kim lub w czćm, 
juventa fretus; ingenio; w zlej my¬ 
śli: ośmielony, uzuchwalony, ma- 
litia fretus- fecit. 

Fretus, us, m. patrz fretum. 
Frico, fricui, frictum, i friofctum, 
1. nacierać czem, drapać. 

Frigeo, ere, ziębnąć, krzepnąć od 
zimna, corpus frigentis (zmarłe¬ 
go). — przenoś, być nieczynnym, 
gnuśnieć, leniwieć, stygnąc do 
czego, frigent ełfetae in corpore 
viree; byc ozięble, obojętnio przy¬ 
jętym, zostać bez skutku; oratio 
frigebat. 
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Frigeaco, £re, ziębnąć, marznąć, 
krzepnąć; — przenoś, stać się nie¬ 
czynnym, gnuśnym. 

Frigide, przysł. zimno, chłodno;— 
przenoś, bez zapała, bez ożywie¬ rny, agerc. 

Friffidulu*, a, un, chłodny, nie¬ 
co zimny. 

Frigidus, a, um, zimny, chłodnyv 
sub Jove frigido, na zimnem po¬ 
wietrzu; o umarłych: iłJa frigida 
nabat Stygia cymba; — przenoś. 
a) zimny, bez zapału, bez ognia, 
mdły, slaby, lentus in dicendo et 
paene frigidus; frigida belio dex- 
tera; h) płaski, niedorzeczny, a- 
cumen. 

Frigo, frixi, friium i frictum, 3. 
smażyć, przypiekać. 

Frigua, orla, n. zimno, mróz, 
chłód, zimne powietrze, mianowi¬ 
cie zimowe, stąd: zima, poet; zi¬ 
mno od strachu, dreszcz, soirun- 
tur frigore membra; także o zi¬ 
mnym kraju: frigus non habitabi- 
le; — przenoś, obojętność, ozię¬ 
błość, nieczynność, zimne przy¬ 
jęcie, obejście się obojętne, tan¬ 
tum fuit frigus in senatu. 

Friwólua, a, uw, błahy, marny;— 
przenoś, niedorzeczny, płochy. 

Frondator, ória, m. obcinacz ga¬ 
łęzi. 

Frondeo, frondui, 2. okryć się li- 
ściami, gałęziami, zielenić się; 
frondens, liściem okryty. 

Frondesco, ćre, dostawać liści. 
Frondeua, a, um, mający liście, 
gałęzie. 

Frondosus, a, nin, obficie liściem, 
gałęziami okryty. 

Frons, frondis, i. liście, gałąź 
zielona; wieniec z gałązek liściem 
okrytych, cingere tempora frou- 
dibus; frondo tegente co mas. 

Frono, frontis, i. czoło; stąd: prze¬ 
dnia część, front, castrorum, na- 

▼ium; przy wymiarze pól: szero¬ 
kość, mille pedes in fronte; — 
przenoś, frons pristina, dawna po¬ 
waga; fr. proterra, bezczelność; 
fronte, z pozoru, na pozór. 

FrontAle, is, n. ozdoba czoła. 
Fronto, ónla, m. szerokiego czo¬ 
ła; jako imię własne, rzymski 
przydomek. 

FruotLfar, a, um, wydający owo¬ 
ce, urodzajny. 

Fruotuirlus, a, um, urodzajny, 
płodny; agor fr., pole od którego 
płacono podatek. 

Fruotuóaua, a, um, żyzny, uro¬ 
dzajny, pożyteczny; właś. i prze¬ 
noś. fundus; Tirtus. 

Fruotus, uh, m. używanie, użyt¬ 
kowanie, fructum oculis ex ejus ca- 
su capere, bawić czćm oko; ad a- 
nimi mei fructum; zfdorowe: plon, 
dochód, praediorum; pecuni&c, 
przenoś, owoc, korzyść, przyje¬ 
mność, fructum percipere; fruc- 
tus ani mi. 

Frug&lia, e, gospodarny, rządny, 
oszczędny, umiarkowany, uczciwy. 

Frufc&titM, atu, i. gospodarność, 
umiarkowanie, oszczędność, ucz¬ 
ciwość. 

Frugaliter, przyst gospodarnie, 
rządnie, oszczędnie, uczciwie. 

Frugea, i frugi, patrz frux. 
Frugifer, a, um, owocorodny, uro¬ 
dzajny, pożyteczny, właś. I przenoś, 
ager, messes; philosopbia. 

Frugilegua, a, um, zbierający 
zboże, owoce. 

Frumentirius, a, um, do zboża 
należący; rzeczow. handlarz zbo¬ 
żowy. 

Frumentfttio. ónta, i. dostarczanie 
zboża, futażowanie. 

Frument&tor, órle, m. dostarcza 
jący zboża, kupiec zbożowy. 

Frumentor, 1. dostarczać zboża. 
Frumentum, i, n. zboże. 
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Fruor, fruitns i fructus ram , frui, 
używać; z przyp. 6, bonis suis, 
commodis iu lita, roluptate, gan- 
dio , Ince, Tita, dritate , pace i t p. 
takie: fruenda aapientia; ad rem 
frueadam oculis; 2) użytkować, 
raióć z czego korzyść, fundis cer- 
tis; agrum fruendum locare. 

Fruaino, 6nla, m. miasto Wolaków 
w Lacyum; stąd: Frasinas, atia, 
Fruziuacki, i Frusinate*, um, w. 
Fruzinaci. 

Frutti**, przytł. darmo, nadaremnie, 
próżno, bezskutecznie; także: bez* 
zasadnie, bez celu. 

Frustrśtio, ónia, z. ociąganie się, 
przewłoka, zawód. 

Fruatro, i deponent frustror, 1. za¬ 
wód robić, łudzić, non frustrabo 
vos; 2) w niwecz obrócić, udare¬ 
mnić, ictua. 

Fruatum, i, n. kęs, kawa] czego. 
Frutex, ioia, m. krzew, krzak, 

w licz. mn. zarośle. 
Frutloótum, i, n. gęstwina, za¬ 

rosłe. 
Frutico, 1. i fruticor, rozrastać 

się, krzewić się; puszczać się 
gęsto. 

Frutioótus. a, um, krzewisty, roz¬ 
rastający się, rimina; o mieisco- 
wości: pełen krzaków 

Frux, frugis, i. wszelki płód zie¬ 
mi, owoc na drzewach, frugem in 
agro reperire: przenoś, a) owoc, 
korzyść, fruges industriae; b) zda- 
tność do czego expertia frugis: 
szczegół, we względzie moralnym: 
ad bonam frugem se redpere (po¬ 
prawić się); stąd: frugi, zdatny, 
porządny, uczciwy, rządny, ser¬ 
wus fnigi, vita frugi; permodestus 
et bonae frugi. 

Fuottns, a, um, ubarwiony, u- 
ps trzony; — przenoś, podrobiony, 
fałszywy, secemere faceta a siu- 
CfiTls et Tćris. 

Pucmua, i, m. jezioro w krainie 
Marsów w Italii- 

Fuco, 1. farbować, barwić, upięk¬ 
szać. 

Fuoósub, a, um, ubarwiony, ozdo¬ 
biony; — przenoś, fałszywy, mera; 
udany, zmyślony, amicitia. 

1. Fucua, i, m. porost na skałach 
morskich koloru czerwonego, mech 
skalny, stąd: kolor purpurowy, 
róż, mmienidło, u poet.; —prze¬ 
noś. zbytnie ozdoby (stylu), pozór, 
udawanie; fucum facere, zamy¬ 
dlić oczy; linę fuco, bez‘udania. 

2. Fucua, i, m. szerszeń, truteń. 
Fuflus, ii, m. nazwisko Rzymskie¬ 

go rodn; przym. Fufijski. 
Fuga, ae, i. uciekanie, ucieczka, 

fugam dare, uciekać; lub poet 
dać sposobność do ucieczki, Yirg. 
Aen. YII. 24.; podobnież: fugam 
facere, uciekać lub przymusić do 
ucieczki; także: ucieczka z ojczy¬ 
zny, wygnanie z kraju; prędki 
b ieg, upływanie, temporum; szyb¬ 
ka jazda, żegluga poet — prze¬ 
noś. unikanie, laboris, bełlandi; 
morbi, culpae. 

FugŁciter,przyst. uciekając, pierz¬ 
chliwie. 

Fugaz, *oU, pierzchliwy, prędko 
uciekający, mors et fugacem per- 
sequitur Tirum; — przenoś, pręd¬ 
ko przemijający, opływający, ma¬ 
ni; strzegący się czego, unikają¬ 
cy, chroniący się, ambitionis. 

Fugiens, entis, uciekający, unika¬ 
jący czego, laboris. 

Fugio, fugi, fugitom. 3. uciekać, 
uchodzić, z przyim. ex lub a i 6 
przyp. lub samym 6 przyp., 
z przyim. ad, in, per i 4 przyp 
lub samo fug; także: szybko biedź, 
lecieć, mijać, o wozie słouecznym, 
o czasie; 2) w znacz, przęch, uni¬ 
kać, strzedz się, chronić się, hel¬ 
ium, judicium, conrentus hominum. 

P.-l. W. 
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pocaU; mors fagftur; zaprzestać, 
nie chdćć, wzbraniać się, u poet. 
z tryb, bez. Ingę ąuacrere (nie py- 
taj): ujść, Achcronta; — przenoś, 
•ciem lub Yisus (nie być widzia¬ 
nym); scientiam alicnjus (ujść czy¬ 
jej wiedzy); procurationem Teipu- 
błicae (uchylać się od-); szczegół, 
fugit aliąuem aliąuid, nie wić 
o tein, nie zważa na to; nie my¬ 
śli o tćm, zapomina; Łoc me non 
fogit, wiem o tćm bardzo dobrze; 
wiadomo mi jest. 

Fugittrus, a, om, zbiegły, ser- 
ms; a domino: rzeciow. zbieg. 

Pugito, 1. uciekać, unikać, necem, 
ąuaestionem. 

5*0*0, 1. zmusić do ucieczki, roz¬ 
pędzić, rozproszyć, eąuitatum; 
wypędzić, wygnać, wydalić z kra¬ 
ju, posłać na wygnanie, aliąuem; 
oddalić, flammas a classe. 

Folcunen. inia, *. podpora, pod¬ 
stawek. 

Foleio, fnlsi, fultum, 4. wspierać, 
podpierać; stąd poet: utwierdzać, 
wzmacniać, zachowywać, obice 
postes, januam sera; — przenoś, 
wspierać, chronić od upadku, nie 
dać upaść, animum, rempnblicam, 
ruinas consulum sua virtute. 

Fulcrum, i, n. podpora, podsta¬ 
wek, noga u łoża aurea fulcra 
toris; 2) sofa, łoże, poet. 

Folfulae, anun, f. miasto Sa- 
mnitów. 

Fulgera, tis, błyszczący, jaśnieją¬ 
cy, oculi; folgentes aore cater- 
▼ae; — przenoś, celujący, odzna¬ 
czający się, świetny, imperio. 

Fulgeo, fulsi, 2. (poet. takie: ful- 
go, 5re) błyskać, Jove fulgcnte;— 
przenoś- o mówcy, 2) w ogóle: 
świecić, rzucać promienie, luna 
fulgebat; oculi; nora purpura ful- 
get; - przenoś, jaśnieć, odzna¬ 
czać się, fulgebat jam tum in a- 

dolescentulo indoles Tirtutis; Tir- 
♦us fuiget fconoribus; tribus ful- 
gens triumphis. 

5*ul*iiiia ae, i. miasto w Umbryi; 
stąd: Fulginas, fttia, Fulginacki. 

Fulgor,ória, m. błyskawica; stąd: 
blask, oculorum, Testis, solis, mr- 
morum; — przenoś, sława, świe¬ 
tność, nominls; urit fulgore suo, 
qai praegrayat artes infra se po- 
sitas. 

Fulgur, uri8, n. błyskawica. 
Fulgur&lis, e, tyczący się błyska¬ 
wicy; libri (obejmujące rzecz o bły¬ 
skawicach). 

Fulgurator, ória, m. miotający 
błyskawice: 2) wieszcz tłómaczą- 
cy znaczenia* błyskawic. 

Fulgr&ro, 1. błyskać, Jore ful- 
gnrante. 

Fulioft, ae, i fali*, iois, f. łyska, 
nurek. 

Fuligo, rinia, sadza. 
Fullo, dnia, m. folusznik. 
Fulmen, Inie, *. piorun, Jupiter 
fulmine percussit; spargit in ter- 
ras, emittit, torquct; — przenoś. 
uf o przedmiotach zrządzających 
nieszczęście, zniszczenie; o suro- 
wćj karze, duo fulmina domum 
perculerunt; f. fortunae; tuo de 
fulmine partem deme; b) o sile 
nieprzcpartćj, nadzwyczajnćj, rer- 
borum; duo fulmina imperii no- 
stri (o dwóch Scypionach, jako 
bohaterach niezwyciężonych). 

Fulmineua, a, um, piorunowy, od 
pioruna pochodzący, ictus; podo¬ 
bny do pioruna, zabijający, mor¬ 
derczy, ensis. 

Fulmino, 1. piorunować, miotać 
pioruny; — przenoś. Caesar ful- 
minat bello; 2) w znacz, przech. 
uderzać piorunem, zabić, u pó¬ 
źnić). pis. 

Fultum, *e, i. podpora; — prze¬ 
noś. posilenie ciała pokarmem, n 
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ettms ataue ingens accedat sto* 
mscho fultur* ruenti. 

Palvioir i, am, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: Fulfiaster, atri, 
». naśladowco Fulriusza. 

Fulnie, a, sin, żółtawy, czerwo¬ 
nawy, rudy. 

Fumeua, a,um, pełen dymu, dy¬ 
mny, dymiący. 

Fumidua, a, um, pełen dymu, dy¬ 
miący, taeda. 

Fumifer, a, um, pełen dymu, dy¬ 
miący, ignes. 

Fumilioua, dymiący, trącący dy¬ 
mem , wyrzucający dym. 

Fnmigo, 1. dymić. 
Fumo, 1. dymić, kopcić. 
Famdsua, a, am, pełen dymu, za- 
kopcialy, fumosae imagines, obra¬ 
zy dawnych przodków, poświad¬ 
czające dawną znakomitość rodu. 

Fomui, i, *». dym, para, in fu¬ 
mom et cinerem yertere, z dymem 
puścić, w perzynę obrócić, znisz¬ 
czyć, przemamować. 

Fun&lis, e, do liny należący, na 
linie idący; stąd: rtecKńt. funale, 
is, a. a) sznur, rzemień do rzu¬ 
cania pocisków; bj pochodnia, pa¬ 
jąk do oświecania, poet 
Fdnambulua, i, *i. tancerz na 

linie. 
Funotlo, ónis, i. sprawowanie, 
muneris. 

Funda, ad, i. rzemień do procy, 
proca; 2) gatunek sieci na ryby, 
inaczej retc, jaculum zwanćj. 

Fuullmen, inla, n. grunt, zasa¬ 
da, fundamina rei ponere 

Fundamentom, i, n. grunt, zasa¬ 
da, fundamenta jacere lub agere, 
założyć, rzucić, a fund&mends, 
z gruntu: — przenoś, zasada, pod¬ 
stawa, libertatis, rirtutum. 

Fundanua, a, um, patrz Fundi. 
Fundator, Aria, ftt. założyciel, u- 

stanowiciel, urbis. 

Funditua, a, um, na dobrój pod¬ 
stawie oparty; — przenoś, trwały, 
mocny, amicitia; mocno na czćm 
opierający się, nihil reritate fun- 
datum. 

Fundi, oram, m. miasto nadmor¬ 
skie w Łacyum; stąd: Fundanus, 
a, um, Fund&ńaki i Fundani, o- 
rum, m. Fundanowie. 

Funditor, ória, as. pro cara. 
Funditus, przysl z gruntu, z ko¬ 
rzenia; — przenoś, całkiem, zgo¬ 
ła, zupełnie, do szczętu, rincere, 
perire; eyertere amicitiam; tolle- 
re reritatem. 

Fundo, 1. zakładać, budować; — 
przenoś, zaprowadzać, disciplinam; 
utwierdzać, umacniać, utrwalać, 
imperium; urbem legibus. 

Fundo, fftdi, fdaum, 3. lać, wy¬ 
lewać, rozlewać, sauguinem e pa¬ 
tera; poet. paterain; aquae magnam 
rim in aliąuam partem; humi me¬ 
rom ; laciimas, także: glandes (wy¬ 
lewać); w znacz. bier. rozlewać 
się, płynąć, flumen latius fun- 
ditur; imber fusus; — przenoś. 
a) wyzionąć4 mnlto yitam cum 
saiiguine: wydać, sonos; wyrzec, 
baec dicta; oracula; precesepec- 
tore; miotać, conyicia in aliąuem; 
rodzić, wydawać z siebie, ova 
funduct fetum; terra frugea fun- 
dit; quem Maja fudit, poet b) 
w znacz, wojen, spędzić, hostes de 
jugis; pobić, porazić, zwyciężyć, 
pokonać, aikjuem procMo; mulda 
proeliis; cum magnis copiis; co- 
pias; hostem; Mardonius fusms; 
turpi fuga fńndi; o strzałach, po¬ 
ciskach: rzucać, ciskać, miotać, 
picem, tela, sagittas; poet: luna 
per feuestram se fundebat (prze¬ 
ciskał się); c) wyrzucać, wyiypy- 
wać, segetes in Tiberim; nucea 
fusae; rozszerzać, ne yitia fonda- 
tur, latissime fundi; Ute lub la- 
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tius incendium; ignem late; Tir- 
ttttes et ritia ftrndi quodammodo et 
quasi di latań; rozpuszczać, crines 
fusi; poet fusus barbam; zmarno¬ 
wać, opes. 

Fundo* s i, m. grunt, dno, wlaś. 
i przenoś, szczegół, pole, włość. 

Funóbri*. e, pogrzebowy, tyczący 
się pogrzebu; epolum, vestimen- 
tum; poet smutny, nieszczęsny. 

Ftmeretu, a, urn, do pogrzebu 
należący, pogrzebowy, faccs; poet. 
nieszczęsny, złowrogi, bubo. 

Funóro, 1. trupem położyć, zabić. 
Funerto, 1. zabójstwem skazić, 
znieważyć. 

Funeetufl, a, um, żałobny, trupa 
mający w domu, familia; śmier¬ 
telny, smutny, zgubny, scelus; 
morsus łupi, renenum; fuuesta 
pestis reip-. 

Fungor. functus, 3. sprawować, 
wykonywać, odbywać, wypełniać, 
ofbciis, munere, fungar vice co- 
tiait p.; coś przykrego, nieprzy¬ 
jemnego wytrzymać, wycierpieć, 
f. penculis; umierać, f. morte; 
rzadko z przyp. 4. 

Fangu*, i, m, grzyb; — przenoś, 
ustrzyżyny knota, poet 

Fonioolua, i, m, sznurek, po¬ 
wrózek. 

Funis. is, m powróz, sznur, fa¬ 
nem ducere, rej wodzić, rozka¬ 
zywać; sequi, służyć, pnytłottie: 
fuoem ez arena facere, bicz z pia¬ 
sku kręcić. 

Fonu*, ória, n. pogrzeb, obchód 
pogrzebowy, ducere, facere; stąd: 
«) zwłoki zmarłego, fu ans eju* 
per Tespillones exportatuui est; la- 
cerum: b) śmierć, mord, morder¬ 
stwo, subipsum funus, przed sa¬ 
mą śmiercią; crudcli funere ez- 
etinctus; edere fu nera, zabijać, 
mordować; funeris causa fui; — 
przenoś, śmierć, zguba, zniszcze¬ 

nie: o osobach: zniszczycie!, rei- 
publicae. 

Fuo, fui lub fuvi, 3. być (perf. 
wzięte do słowa sum). 

Fur, furis, m. i ż. złodziej, zło¬ 
dziejka. 

Fur&mter, przysl. po złodziejsku. 
Furux, icii, złodziejski, Jskłonny 

do złodziejstwa, mauus; nihil est 
furacius ilio. 

Furoa, ae, i, widły; h) do wideł 
podobna podpora, furcas subiere 
columuae; c) sztuka drewna roso¬ 
chata, którą kładziono na szyję 
niewolników lub przestępców, ire 
sub farcam, zostać niewolnikiem 

Fureifetr, eri, m. noszący widły, 
wyraz obelgi: łotr, niecnota. 

Ftzroilla, ae, f. widełki. 
Furoiila, ae, i. podpórka w kształ 
cie wideł; — przenoś, niewielki 
wąwóz, furculae Caudinae. 

Furenteer, frnysh szalenie, wście¬ 
kle, zapalczywie. 

Furfur, uri«, m. otręby. 
Furia, ae, z. wściekłość, szaleń¬ 
stwo , concepit furias, wpadł w sza¬ 
leństwo, poet.; jako bóstwo Fu¬ 
ria, w Ucz. mn. Furiae, tizy sio¬ 
stry: Alecto, Megaera, Tisiphone, 
mścicielki zbrodni: — przenoś, o 
szalonym człowieku i o namięt¬ 
nych poduszczeniach do złych 
czynów. 

Furiali*,ef wściekły, szalony, za¬ 
pamiętały; 2) doprowadzający do 
szaleństwa. 

Furialtter, przysL wściekle, po 
szalonemu. 

Furiani, patrz Furio*. 
Furibundna, a, um, wściekły, sza¬ 

lony, zapalczywy, homo, impetus; 
2) natchniony, ratom ftmbuudae 
praedictiones. 

Furina, ae, bówtwo u Rzymian. 
Furio, 4. wprawiać w szaleństwo; 

2) natchnąć 
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Furióee,prtytł. wściekle, szalenie, 
po szalonemu. 

Furldsus, a. um, wściekły, szalo¬ 
ny. zapalczywy; 2) dający na¬ 
tchnienie. 

Furlua, a, um, nazwisko rzymskie¬ 
go rodu; przymiot. do Furyusza 
należący; stąd: Furiani, ©rum, m. 
żołnierze Furyusza Kamilla. 

Punrai, i, m. piec. 
Furo. fcirui, 3. wściekać się, sza¬ 
leć, unosić się gniewem, chciwo¬ 
ścią, radością, miłością; także 
przenoś, o morzu, burzy i t. p., 
srożyĆ się, tempestas f.; furit ae- 
stus arenie. 

Furor. 1. kraść, kradzież popeł¬ 
niać, aliquid, aliquid ab aliquo 
lub ałicoi; w ogóle: chytrze, po¬ 
tajemnie co sobie przywłaszczyć, 
przybrać. 

Furor, Orla, m. wściekłość, sza¬ 
leństwo; 2) uniesienie, zapęd; nar 
tchnienie; — przenoś, obnrzy, na- 
wałności, coeli. 

Furtirn* przysl. ukradkiem, pota¬ 
jemnie, skrycie. 

Furta ve, priysł. ukradkiem, pota¬ 
jemnie, po złódziejsku. 

Furtum, i, w. kradzież (jako czyn 
i rzecz skradziona); furtum facere, 
kraść, kradzież popełnić; — prze¬ 
noś. czynność potajemna, fUgam 
abscondere furto; stąd: furto, 
ukradkiem, potajemnie; szczegół, 
skryte miłostki, podejście, oszu- 
kaństwo względem nieprzyjaciela, 
f. belli; pozór, pretekst, cessa- 
tionis. 

Furunoulus, i, **. mały złodzićj. 
Furvua, a, urn, ciemny, czarny;— 

przenoś, znajdujący się w świecie 
podziemnym, Froserpina; furva 
hostia, ofiara przeznaczona dla bo¬ 
gów podziemnych. 

Fuadna, ae, i. trójząb. 
Fusoo, 1. czernić, brunatno far¬ 

bować. 
Fusous. a, um, brunatny, czar¬ 

niawy;—przenoś. o głosie i dźwię¬ 
ku: nieczysty, chrapliwy. 

Fuse, priytł. obszernie, obficie, 
dicere, disputare. 

Fusilis,e, lany, roztopiony, płynny. 
Fueio, ónia, i. lanie, wylewanie. 
Fuatis, is, ♦*. kij. 
Fuatu&rium, ii, n. bicie kijami (na 

śmierć) jako kara. 
Fuaui, a, um, płynny, genus ora- 
tionis; 2) o włosach: rozpuszczony, 
3) rozłożony, fusi per heibam; o 
miejscowości: rozciągnięty, roz¬ 
ciągający się, obszerny, campi. 

Ftiaus, i, wrzeciono; o Par¬ 
kach: tunc sorores debuerant fu- 
sos eroMsse meos, wtedy Parki 
powinny były wyprząść osnowę 
życia mego. 

Futalia, e, łatwo się wylewąjący, 
ciekący; glacies (krachy); — prze¬ 
noś. lekki, płochy, pióźny, nik¬ 
czemny, omylny, sententia, ha- 
mspex. [próżność. 

Futilltaa, Atia, i. nikczemność, 
Futuo. ui, utum, 3. służyć We- 

nerze. 
Futurua.a, um, imicsL odfuo przy¬ 

brany do słowa sum, przyszły, 
mający być; rzeczow* ftitumm, 
przyszłość, ridere in futurnm; 
hand ignara futuri; często w licz- 
ma. prospiciens futura. 

Oftbill, ©rum, m. 
Akwitańskićj. 

lud 

a. 
Gallii Gabara, ae, i. kraina w Sogdyanle. 

Oabti, 6rum,«*.miasto w Lacyom- 
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sfąd: Gabiaos, af um, Gablński 
i wabi ni, oram, m. G&binowie. 

GaMniua, a, am, nazwa Rzym¬ 
skiego rodu; przym. Gabiński, icx, 
i Gabinianas, a, am, do Gabi- 
niusza należący. 

Gablnua, a, am, patrz Gabii. 
d. miasto w Hiszpanii 

Bctyckiej; stąd: Gaditanas, a, u«, 
Gadytański, i Gaditaili, oram, m. 
Gadytanie 

°*a**Vn» i, n. gatunek ciężkich 
pocisków a Gallów i innych na¬ 
rodów. 

Gaetuli, orum, m. lud w północno- 
zachodnićj Afryce: stąd: Gaetu- 

tulski, w ogóle: 
Libijski, Afrykański, 

a, patrz Cajus. 

G^^*U8* tH' rzeka w niższćj 

Galatae, arum, m. Galatowie, lud, 
który w trzecim wiekn przed Chr. 
przybył do Frygii; stąd: Galatia, 

Galacya, kraina Galarów. 
°*n>a,ae, th. przezwisko Rzymskie; 
także imię wiadzcy Swcssyonów. 

a, am, z galbanu, gal- 

Galbanum, i, n. galban, roślina. 

Gimillon 

ry pierwiastkowo między Renem 
i Garonną miał swoją siedzibę; 
▼ frez. poi. Gallus, i, m. Galla, 
ac, i. Stąd: aj Gallia, ae, L krai- 
uaGallów, Gallia, podzielona przez 
Rzymian na część zwaną Gallia 
Cisaipma z tćj strony Alp wzglę- 
dem Rzymu lub Citerior (bliższa) 
lub Togata (Wyższa Italia) tudzież 
Gallia Transalpina lub Ulterior, 
(dalsza) lub Ccmata (Francya). 
Ostatnia rozdzieloną została na 
część zwaną: Gallia Narbonensis 
lub Braccata lub Prorincia*, tak¬ 
że Romana proriucia (Languedo- 
cya i Prowancya), Aąuitania (na 
południe między Loarą i górami 
Pirenejskieini), Gallia Lugdunen- 
8is (między Loarą, Sekwaną, Mar¬ 
ną i Saoną), Gallia Bclgica (picr- 
wiastkowo część od Mamy aż do 
Renu, do którći August południo¬ 
we okolice przyłączył); w licz. mn. 
Galliae z= Gallia ulterior; b) Gal- 
lio&nus, a, um, Gallikańskl, do 
Galii! Prowincyi należący, c) Gal- 
llcus, a, um, Gallicki, ager, część 
Umbryi; stąd: Gallica, ae, L o- 
buwie Gallów; 2) = Gallograeci. 

Gallioaaiua, Gallicus, patrz Galii ł i_ * 
~ -» •» "• K*«y*n,rosnna. oauioanua, Gallicus 

• *’ tt“« żółto- Galii na, ae, i. kura. 
5 [holm. OaUlnłoeus, i callln&rins, a, am, 

vlbirn Łnrrv* **ju*Mn j_t _ 

-----.j- ^ [uoim. 
?"**• ae, j. szyszak, przyłbica, 
*»leo, 1. opatrzyć, okryć szysza- 
Mem; galeata Minerwa. 

Oaleótae, arum, *». imię tych, 
którzy tłómaczyli zjawiska nad¬ 
zwyczajne (prodigia), w Sycylii. 

Oalórua, i, m. czapka, kapelusz. 
Galla, patrz Galii. 
G*U»eoi, oram, **. GaUecynnie, 
Gallicvanifi. n*r/'>d 

I w. nis^Pailii 1 łnrba Gallica, kapłani feydv 
Tamkonenslucj, od których njarz- fktórćj cześć religijna* była podo* 

-—“I i *«*uuoriuB, um, 
kurzy; rztctótc. gallin&rius, dozie- 
rający drobiu. 

Oallograeola, mc, t == Galatia; stąd: 
Galiograecus, a, um, Galatycki, 
i Gallograeci, orum, m. Galatowie. 

Gallus, i, m. kogut. 
Gallus, i, th. rzeka we Frygii; stąd: 
Gallicus, a, tun, Gallicki, w ogó¬ 
le: Frygijski; 2) kapłan Cybeli, 
i turba Gallica, kapłani Izydy 

“eroko Gamólicm, wL^ódmy0^^ 
rozgałęziony naród Celtycki, któ- ,iv w roku Ateńczyków 7 
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Gum, ae, i. i ganeum, i, n. gar- 
kuchnia, dom nierządny. 

Gaoeo, ónis, m. lubieżnik, roz¬ 
pustnik. 

Gang&ba, ae, m. tragarz u Persów. 
GangaridLoe, inun, m. Ind miesz¬ 

kający nad Gangesem. 
Gang®#, is, m. główna rzeka lu- 
dyi; stąd: Guigcticmr, a, ttn, na¬ 
leżący do Gangesu, b) Gangetis, 
idia» i. do Gangesu odnosząca się, 
przy Gangesie będąca, terra. 

Gannio, Ire, skowyczćć, skomleć, 
canifl, mlpes. 

Gannitua. ns, m. ikowyczenift, 
skomlenie. 

Ganjmftdea, is, t*. syn Tiosa, kró¬ 
la Trojańskiego, pomiędzy gwia¬ 
zdy przeniesiony (Wodnik). 

Garamante®, urn, m. lud wgłębi 
Afryki; stąd: aj G&ramanteus, a, 
um, i Garamantis, ldi«t i. z Ga- 
ramantu, w ogóle: z Afryki. 

Gąaganun, i, m. odnoga gór w Apu- 
lii; prtym. Garganus, a, um, do 
Gaig&au odnoszący się. 

Oargtphi*, 60, i. dolina i źródło 
Dyany przy Platei w Beocyi. 

Gargara, orum, a. szczyt góry 
Idy w Myzyi. 

Gai^gettus, 1, m. gmina (demos) 
w AttTce, miejsce urodzenia Epi¬ 
kura, który z tego powodu nazy¬ 
wał się Gargettiua. 

Omftm, um, m. lud wAkwitanil. 
G*nrto, 4. paplać, bredzić, pleść. 
Gwrrulitas, fttis, #. gadatliwość, 
wielomówstwo, szczebiotliwość. 

Garriilua, a, um, gadatliwy, szcze- 

biotliwy, wielomówny; — prze¬ 
noś. szeleszczący, mruczący, rirus. 

Garum, i garon, i, n. Todząj sło- 
nego sosu, który się robił z ryby 
garus zwanćj. 

Gwunma, ae, ł. G&ronna rzeka 
w Gallii; stąd: Ganunni, orum, m 
mieszkańcy przy GaTonnie. 

Geudeo, gawUua, 2. cieszyć się, 
radować się, de aliqua Te lub 
aliqua re; tot horainum salute 
(z powoda ocalenia); in tacito si¬ 
na gaudere, cieszyć się wewnętrz¬ 
nie, w cichości; poet. z przyp. 2; 
gaudent seribentes (piszą z rado¬ 
ścią); z tryb. bez. gaudes illudc- 
T6 rebus humanis; często z 4 pTZ. 
i tryb. bez., także czasem ze spój. 
quod; 2) gaudere jako formula po¬ 
zdrowienia: Celso gaudere refer 
(pozdrów Celsa). 

Gaudium, ii, n. radość, uciecha, 
ukontentowanie, gaudio aliąuem 
afficere, ucieszyć kogo, uradować; 
gaudium percipere, mieć r&dość, 
uciechę z czego; gaudio lub gau- 
diis lub prac gaudio (z radości) 
triumpharo, exsultare; lecz: ingen- 
ti orani u m gaudio mortuus est (na 
wielką wszystkich pociechę); ex 
gaudio, skutkiem radości; w licz. 
ud- gaudia, objawy, oznaki rado¬ 
ści; także: gaudium alicujns rei, 
radość, którą jaka rzecz przynosi, 
sprawuje; poet. o przedmiocie ra¬ 
dości. 

G&urus, i, tn. góra w Kampanii, 
zachodnie pasmo gór, których część 
wschodnia nazywała się Massicus, 
a północna Falernus. 

Gausape, is, n. lub -a, ae, i. lub 
-es, is, «»• rodzaj grubego, ko¬ 
smatego sukna, które służyło na 
odzież, lub do przykrywania sto¬ 
łów i łóżek. 

Gavi«u«, patrz gaudeo. 
Ga aa, ae,£. (wyraz perski), skarb 
królewski, gazae regiae custos, 
podskarbi królewski; w ogóle: 
skarb, majątek, dostatki, laetus 
gaza agresti* bcatis Arabum inri- 
des gazis. 

Oua, ae, L miasto w Palestynie. 
Gehenna, ae, i. góra w Gallii Nar- 

boneńskićj. 
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G«drdai, oram, m. mieszkańcy krat- 
ny zw&nćj Gedrosia, ae, i. w Persyi. 

Geduaanus ager, kraina Geduzań- 
ska w Azyi. 

Oeiduni, oram, m. lud Gallii, 
który zostawał pod opieką Ner- 
wiów. 

Gola, ae, i. miasto w Sycylii; stąd: 
a) Golenses, ium; w Gelensowie; 
Gelóus, a, um, Gelojski. 

0*1*8, ae, m. rzeka w Sycylii. 
Gelide, przyst. zimno; — przenoś, 

ozięble, niechętnie, bez zapału, 
bez życia, res omnesg. ministrat 

Gelidua, a, um, zlodowaciały, zi¬ 
mny; — przenoś, oziębiający, zi¬ 
mno sprawujący, horror, tremor, 
metus, mors, u poet. 

Gełlius, a, um nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Golo, 1. zamrozić, lodem pokryć; 
na str. bier. zmarznąć, zdrętwieć. 

Gel£ni» oram, ». naród scytyjski, 
lub sarmacki nad Dnieprem; w licz. 
poj. Gelonus, Gelończyk. 

Geloua, patrz Gola. 
Golu, us, lub gełum, i, n. lub 
gelus, us, m. mróz, zimno mro¬ 
źne, stąd: lód; — przenoś, o wie¬ 
ku podeszłym, tarda geiu senectus. 

GemelliparuB, a, um, rodzący bli¬ 

źnięta. Latona. 
Gemellu*. a, um, bliżnięcy; stąd: 
gemelli, bliźnięta, o ludziach i 
zwierzętach; — przenoś, podwój¬ 
ny, legio (z dwóch legionów skła¬ 
dający się); równy, podobny, par 
fr&trum amore gemellum; ad cete- 
ra paene gemelli. 

Geminatio, ónia, i. podwojenie. 
Geunno, 1. podwajać; geminatus, 
podwojony, podwójny; 2) dwie 
rzeczy połączyć, non ut serpentes 
avibus geminentur, tigribus agni. 

Geminue, », um, razem urodzony, 
bliżnięcy; tuczów>. bliźnię, bli¬ 
źniak; - przenoś, a) podwójny; 

dwuksztaltny, Chiron (pół czło¬ 
wieka, pół konia); Janus (dwuli¬ 
cowy, o dwóóh twarzach): 2) dwoi¬ 
sty, lumen, portac; takie: dwa, 
oba, pes, pedes, acies; ej równy, 
podobny, audacia; illud gemlnum 
consiliis Catilinae et Lentuli; 2) 
Geminus, i, m. Rzymski przy¬ 
domek. 

Gemitue, us, m. jęk, wzdychanie, 
stękanie; gemitum dare, edere, 
tolłere, ciere, ducere, wydawać; 
2) szum, szelest, huk, łoskot, tel- 
lus dat gemitum; gem. dedere ca- 
reniae, g. pelagi. 

Gemma, ae, i. kamień drogi; co¬ 
kolwiek z drogiego Kamienia; kar 
mień ryty w pierścieniu; stąd: gem- 
mam imprimere, pieczętować, wy¬ 
cisnąć pieczęć, o kielichu, bibere 
e gemma; — przenoś, o oczkach, 
pączkach drzew, krzewów. 

Gemzn&tus, a, um, drogiemi ka¬ 
mieniami wysadzany, ozdobiony. 

Gemmetu, a, um, z kamienia dro¬ 
giego zrobiony; poet. drogiemi ka¬ 
mieniami ozdobiony. 

Gemmo. 1. być ozdobionym dro¬ 
giemi kamieniami, lśnić się, błysz¬ 
czeć od drogich kamieni, sceptra 
gemmantia;— przenoś, pączki pusz¬ 
czać. rozwijać się. 

Gemo, gemui, gemitum, 3. stękać, 
wzdychać, jęczćć, z 4 przyp. ali- 
quid, na co; gemens ignominiam; 
o źwierzętach: huczćć, gruchać: 
o rzeczach nieżywotnych: skrzy¬ 
pieć, trzeszczćć, fenestra, rota. 

Gena, ae, i. częściej w licz. mn. 
wyższa część lica, policzek; poet. 
powieki, oczy. 

Gen&bum, i, n. miasto Kamutów 
w Gallii Celtyckiej; #stąd: Gena- 
bensis, e, Genabeński, i Gena- 
benseś, imm, m. Gonabeńczycy. 

Genauni, ortus, m. lud winde- 
lików. 
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Genetóóffua, a, ud, ród czyj wy¬ 
wodzący. 

Gener, eri, »• zięć, mąż córki, 
poet. także: narzeczony córki; 2) 
mąż siostry, szwagier. 

Generalia, e, tyczący się rodza¬ 
ju lob gatunku; 2) ogólny, po¬ 
wszechny. 

Gener&Uter.jprzytŁ ogólnie, w ogóle. 
Gener&tim, pnysl. podług rodza¬ 
ju, gatunku; copias educere, oso¬ 
bno, oddzielnie, podług narodów; 
2) ogólnie, powszechnie. 

Generator, Ória, w. Todzic, ojciec; 
naczelnik szczepu. 

Genero, 1. rodzić, płodzić, two¬ 
rzyć; na stT. bier. pochodzić, po¬ 
wstawać, Troja generatus Acestcs; 
semina unde essent omma orla, 
generata. [niale. 

Generóse, przysl. szlachetnie, wspa- 
Generósua, a, um, szlachetny, za¬ 

cnego rodu, pochodzenia, o żyją¬ 
cych i nieżywotnych istotach; — 
przenoś, szlachetnego sposobu my¬ 
ślenia, wspaniałomyślny, wznio¬ 
sły, rei, ?irtus. 

Gonetriw, Icie, i. rodzicielka, mat¬ 
ka, sprawczyni, wlaśc. i przenoś, 
frugom (Cerera). 

Genów a, ae, i. miasto AUohrogów 
w GaUii tfarboneńskićj. 

GenlUia, e, dotyczący się bożka 
zwanego Genius; stąd: a) nowo- 
żeński, godowy, małżeński; bj we¬ 
soły, ucieszny, radosny, przyjemny, 

Geniiliter, przysl. wesoło, uroczy¬ 
ście, agero festum. 

Genieul&tuł, a, um, kolankowaty, 
mający kolanka, culmus. 

Genie dlum, i, n. kolanko u ro¬ 
śliny. 

Genieta, ae, i. janowiec, krzew. 
Genitalia, e, do rodzenia, płodze¬ 

nia zdatny, rodzący, wydający na 
świat; rzeczow. Genitalia, is, ż. 
przydomek Dyany. 

Cenitlwua, a, um, przyrodzony, 
wrodzony; nomina, imiona ro¬ 
dowe. 

Genitor, ória, m. rodzic, ojciec, 
sprawca, wlaś. i przenoś, deum 
gcnitoT (Jowisz); quae genitor pro- 
diuerit usus. 

Genitrix, loia, i. patrz genetrix. 
GenitOra, ae, L godzina UTodze- 

nia i z nićj wypływający los czlo- 
wieka. , 

Genius, ii, M. bożek opiekuńczy, 
towarzyszący ciągle wszystkim ży¬ 
jącym i nieżywotnym istotom; 2) 
skłonność do biesiad, wesołości, 
curare genium, lndulgere genio, 
dogadzać sobie we wszystkiem. 

Geno, genui, genitum, 3. dawna 
forma zamiast gigno. 

Gena, gentis, £. ród, szczep, o Lu¬ 
dziach i Zwierzętach, Comelia, 
Branchidarum; gentes cognationos- 
que hominum; patńcii majoruiu 
et minorum gentinm (pierwsi od 
Bomulusa, drudzy od Tarkwńiiu- 
sza pochodzący); dii majorum, mi 
norum gentinm (wyżsi i niżsi bo 
go wie); poet. o jednej osobie: gene 
deum (o Eneaszu); 2) naród, oko¬ 
lica, kraj, miasto, uhinam gen- 
tium sumus (gdzie, w jakićj stro¬ 
nie świata jesteśmy); longe gen- 
tium, daleko: minime gentinm, 
wcale nie, hynajmnićj; 2) gentes, 
barbarzyńcy, cndzoziemcy. 

Gentllioiua, a, um, rodowy, do 
rodu należący, sacra. 

Gentili*, e, z tegoż samego rodu; 
rzeczow. liewny, tegoż samego 
imienia rodowego; 2) rodak, zio¬ 
mek 

Gentilites, fctu, i. pokrewieństwo 
oparte na wspólności imienia ro¬ 
dowego. 

Genu, u, a. (rzadko genus, ns, *»■) 
kolano. [w Liguryi. 

Gonuą, ae, i. miasto nadmorskie. 
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Geauala, i*, n. przewiązka kolo 
kolan, rodzaj ozdoby. 

Genuine, pnysl. szczerze, rze¬ 
telnie. 

t. Genulnus, a,um, przyrodzony, 
wrodzony, zgodny z przyrodzeniem 
(od geno, gigno) 

2. Genulnus, a, um, licowy, po¬ 
liczkowy (od gena). 

Genua, Śris, *. rodzaj, o ludziach; 
rasa, o zwierzętach; humanum. ho- 
jninum; ferarum; equorum; pis- 
cium; w szczegół, ród, plemię, 
szczep, pochodzenie, qui ei ge- 
nere Achillis originem trahebant; 2uod genua et proaros jactas; no- 

ilissimo genere rir; nobili gene- 
re natus, ei genere antiqmssimo; 
materno, paterno genere (ze stro¬ 
ny matki, ojca, z linii macie¬ 
rzyńskiej, ojcowskiej) i t. p.; stąd: 
poet genus deomm (potomek bo¬ 
gów); g. Adrasti (potomek, wnuk); 
naród, lud, qui Asiam incolereut, 
Graeci genere; Ligures,clarum ge¬ 
nus; genos armie ferox; 2) rodzaj, 
pleć męzka, żeńska, virorum, mu- 
liebre; rodzaj, gatunek, sposób, 
cibi, armorum, loricarum, pngnac, 
esercitationum, copiarum, muni- 
tiouis, scripturae, rirtutum i t. p. 
Aesopi, sposób pisania; cujus ge- 
nerie (colonorum) quum magnes 
liumerns esset; cursorem ejus ge- 
licris, qui-; munera cujusque ge- 
noris; do mus in omni genere di- 
ligeus (pod każdym względem); 
quod genus virtus est (jakiego ro¬ 
dzaju); - przenoś, sposób, stosu¬ 
nek, własność, położenie, rarius 
in omni genere fuit (w kaźdćra 
położeniu). 

Genus, us, patrz Genu. 
Genusut, i, m. rzeka w llliryi 
greckićj. 

Geogriphia, ae, L krajopisarstwo, 
geografia. 

Geomótria, ae, i. miernictwo, geo- 
metrya. 

Geometrio os, a, um, tyczący się 
geometry!, geometryczny; mcz. 
geometrica, o rum, n. przedmioty 
geometryczne. 

Georgiem*, a, um, ziemiański, u- 
prawy roli tyczący się; rzeczow. 
georgica, orum, *. poemat, zic- 
miaństwo. 

Ger&estious, portuet port w Jonii. 
Geraestus, i, m. główne miasto na 
wyspie Eubci z przylądkiem te¬ 
goż. nazwiska. 

Gorgoria, ae, ł. miasto: a) w Gal- 
lii Akwitańskićj; b) Bojów na po¬ 
łudnic względem Loary. 

Germ&lu*, i, m. szczyt niż&zćj czę¬ 
ści góry Patatyńskiój. 

German©, prtyil. szczerze, rzetel¬ 
nie, po bratersku. 

G6rxn&nl, orum, m lud między 
Banem, Dunajem, Wisłą, półno¬ 
cnym i wschoanićm morzem. 8tąd: 
a) Germanus, a, um. Germański; 
h) Germania, ae, i. kraj Germanów; 
c) Germ&nicus, a, um. Germański; 
d) Gernumicianus, a, um, w Ger¬ 
manii znajdujący się, milites, żoł¬ 
nierze rzymscy, którzy odbywali 
slażbę w Germanii. 

German!ta*, Łtia, z. braterstwo, 
rodzeństwo, powinowactwo; 2) o 
miastach: wspólność pochodzenia. 

Germanu*, a, um, rodzony, fra¬ 
ter, soror, takie: samo germanus, 
germans, rzeczą w. rodzony Jbrat, 
rodzona siostra; 2) braterski, ty¬ 
czący się brata, siostry lub bliż¬ 
szych krewnych: 3) istotny, szcze¬ 
ry, prawdziwy, patria, justitia, iro¬ 
nia, germanissimas Stoicus. 

Germanus, patrz Germani. 
German, Ini*,«. kieł, pączek, wy¬ 
rostek , latorośl; 2) potomek. 

Gero, gessi, geśtum, 3. nosić, ter- 
ram, sacra manu; stti in mu- 
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ros; Tulcanum (ogień) in corna; 
szczegół, nosić na sobie, Tes¬ 
tem, galeam, effigiem alicujus; 
hastam; rięginis os habitumąue; 
tempora umbrata cmii quer- 
cu i t p.; poet. rodzić, wydawać 
płód, qpidquid terra gerit; stąd 
o przedmiotach umysłowych: mićć 
w sobie, żywić, utrzymywać, 
amicitiam, inimicitias cum ali- 
quoj odium iii aliqaem; curam 
pro aliąuo; prae se gerere, wy¬ 
dawać się z czóm, pokazywać się, 
dać poznać po sobie, auimum for¬ 
tem ; utilitatem. — Przenoś, aj wy¬ 
konywać, sprawować, działać, pro¬ 
wadzić it. p.,quae gcssimua;dum 
haec (ea) geruntur; uegotium, rem 
beue Lub małe, czynność swoją 
dobrze lub źle odbywać, być 
szczęśliwym lub nieszczęśliwym 
w prowadzeniu interesów majątko¬ 
wych; podobnież: b) w znaczeniu 
wojennćm: rem lub Te» gerere, 
mićć dowództwo, dowodzić, kie¬ 
rować; res gestae, czyny, miano¬ 
wicie wojenne; res magnas gere¬ 
re, ważne czyny wykonywać; hel¬ 
ium gerere, prowadzić, ęum ali¬ 
ąuo lub adrersus aliquem lub 
in aiiquem; cum aliquo adrersus 
aliquem, w połączeniu z kim prze¬ 
ciw komu; cj sprawować urząd, 
wykonywać czynności publiczne, 
rempublicam, imperium, honores, 
magistratom, consu lat us, comi- 
tia i t. p. dj czas przepędzić, prze¬ 
żyć, aetatem cum aliquo; tempus 
adolescentiae; ej z zaimkami me, 
te, se, sprawować się, postępo¬ 
wać, obchodzić się, z przysl. mo- 
derate, recte, honeste; crudelissi- 
me; contumacius; turpiter i t. p.; 
se pro cive (postępować, działać 
jak obywatel), se pro ńctore; per- 
frónam alicujus gerere, grać czyją 
rolę; regem gerere, postępować 

Gigai 

o królewsku; fj morem gerere, 
yć posłusznym, porów. mos. 

Gerdnimn, ii, n. miasto w połu¬ 
dniowej Italii. 

Gerultis, i, m. noszący, tragarz, 
drążnik. 

Geryon, 6ni*, i Geryónes, ae, m. 
potrójne ciało mający, o trzech 
ciałach; król na wyspie hiszpań¬ 
skiej Erytei (Erytheia). 

Gesai; patrz Gero. 
GesfcŁmen, Inis, n. noszenie czego 
na sobie, ciężar, brzemię, cly- 
peum mag ni gestamen Abantis. 

Gestio, ónU, i. noszenie; sprawo- 
wanie, negotii. 

Gestio, 4. czynić miny, poruszenia 
rozmaite, a mianowicie: aj oka¬ 
zywać radość znakami zewnętrz- 
nemi, nie posiadać się z radości, 
laetitift, Toluptate nimia, alacrita- 
te; otio; laetitia gestiens, radość 
nieumiarkowana; b) mocno sobie 
czego życzyć, pragnąć, mićć o- 
chotę, upodobanie, scire omnia; 
gestit aninrns aliąuid agere; stu¬ 
dio iarandi (mićć ochotę do-). 

Gęsto, 1. nosić, aliąuid in aHqu* 
re, aliquem lectica; aquam utri- 
bus; arma; saza, non obtusa adeo 
gestamus pectora Poeni. 

Gestus, us, m. noszenie^się, trzy¬ 
manie się, corporis, ruch, poru¬ 
szenie ciała, giest; edendi, przy 
jedzeniu; gestu aliąuid significare; 
szczegół, akcya zewnętrzna, poru¬ 
szenie mówcy, aktora. 

Getae, arum, m. Gotowie, lud 
Tracyi; w licz. poi. Geta lub 
Getes; także: Geta, Kzymski przy¬ 
domek; stąd: aj Geticus, a, nm, 
Gctycki, do Getów należący, w o- 
góle: Tracki; ó) Getice, jjrtytt. 
po getycku. 

Gibbus, i, m. garb. 
Gigas, antis, «*. zwykle w lica. 

mu. Gigantes, synowie ziemi, ol- 
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bizymi; stąd: a) Giganteus, a, 
um, tyczący się olbrzymów, ol¬ 
brzymi, triumphus; b) Giganto- 
maohla, ae, i. walka olbrzymów 
z bogami. 

Gigno, genui, genitum, 3. rodzić, 
płodzić, wydawać, o istotach ty¬ 
jących i nieżywotnych; geaitus, 
zrodzony, spłodzony, powstały; 
neczow. gignentia, ium, n stwo¬ 
rzenia, twory, Tośliny, drzewa;— 
przenoś, tworzyć, sprawiać, wznie¬ 
cać, wzbudzać, i ram, sitlm, per- 
torbationes. 

Gilwua, a,ura, żółtawy, płowy. 
Glaber, bra, brum, nieobrosły, 
goły, łysy, o żyjących istótach 
i roślinach. 

Glabresco, ere, łysieć. 
Glaoialia, e, lodowy, lodowaty. 
Glaoies, ei, ż. lód. 
Glacio, 1. w lód zamieniać, za¬ 
mrażać. 

Gladi&tor, drla, m. szermierz, wal¬ 
czący na igrzyskach zapaśniczych, 
w których do walki występowali 
niewolnicy, jeńcy, czasem nawet 
wolni za nagrodą pieniężną, zwa¬ 
ną auctoramentum; stąd nazywali 
się: auctorati; gladiatores także 
znaczy igrzyska szermierskie; — 
2) przenoś, wyraz obelgi. 

Gladi&tóriu*, a, um, szermierski, 
tyczący się szermierzy, ludus, 
szkoła, igrzysko; familia, zebra¬ 
nie; manns, banda; spectaculum, 
arma, certa men; stąd: gladiato- 
rinm, ii, n. pieniądze, za które 
ludzie wolni brali udział na igrzy¬ 
skach. 

Giadius, ii, m. miecz,, szabla, gl. 
destringere, stringere, e Yagina 
educere, dobyć miecza; gl, vagi- 
na Yacutis, miecz dobyty z po¬ 
chwy; przysłowie: scrutari ignem 
gladio przydawać złe do złego;— 
przenoś, plumbeo gladio jugulari. 

słabemi dowodami być pokonanym 
Giandifer, Era, erum, rodzący żo¬ 
łędzie. 

Gtani, dis, i* żolądi, bnklew; 2) 
kula ołowiana lub gliniana pro- 
carska. 

Glarea, ae, ś. żwir, piasek gruby. 
Glauoua, a, um, błękitny, modra- 
wy, szary. 

Giauoua, i, «. rybak w Antedo- 
nie w Beocyi, w morskiego bożka 
wieszczego przemieniony; 2) syn 
Syzyfa. 

Gleba, ae, i. skiba, bryła ziemi, 
grunt, pole; — przenoś, kawałek, 
bryłka, seyi acpicis. 

Glie, gliris, m. szczur. 
Glisco, Ere, zatlić się, zająń się, 
ignię; o wietrze: wszcząć się, po¬ 
wstawać; — przenoś, o namiętno¬ 
ściach i namiętnie wykonanych 
czynach: brać górę, szerzyć się, 
zapalać się do czego, seditio, in- 
Yidia. 

GlobOsuB, a, um, kulisty. 
Globus, i, za. kula, kłąb;—prze¬ 
noś. o ludziach: tłum, groma¬ 
da, armatorum, cąuitum, consen- 
sionis. 

Glomero» 1. zwijać w kłębek, la- 
nain in orbes, poet. annus glome- 
rans (bieg roku); — przenoś, sku¬ 
piać, zgromadzać, o żywotnych 
i nieżywotnych istotach, manum; 
agmina, tempestatem; se glomera- 
re lub gloinerari, skupiać się, 
przyłączać się, lateri; poet. su- 
perbos gressus (o gwałtownym pę¬ 
dzie jazdy). 

GlomuB, Erie, n. kłąb. 
Gloria, ae, i. chwała, sława, glo- 
riam expetere, consequi, in sum- 
mam gloriam renire; gloria ex- 
cellere; poet. ozdoba, taurus aT- 
menti gl.; 2) chęć, żądza sławy, 
generandi mellis; 3) chełpliwość, 
chlubienie §ię, ventosa gl. 
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Gloriitio , 4nlflf L chwalenie się, 
chełpienie się. 

Głorióla, ae, l. promyk chwały. 
GHorior, 1. chełpić się, chlubić się, 

szczycić się, de diwitiis; sua vic- 
toria; z 4 przyp. i tryh. bezok. 
gloriabitur so assecutum; gloriari 
idem quod Cyrus", haec glorlans;. 
stąd: beata vita glorianda. 

Glorićae, przysl. chlubnie, chwa¬ 
lebnie; 2) chełpliwie. 

Glorióaua, a, um, chlubny, chwa¬ 
lebny, zaszczytny, factnm, mors; 
2) chełpliwy, chełpiący się, chci¬ 
wy sławy, miles. 

Glos, glorls, f. siostra męża lub 
żony. 

Glfibo, głupsi, gluptum, 3. obłu- 
pić, obedrzćć z kory. 

Glutem, lnie, lub glutinum, i, #t. 
klój. 

Giutinfttor, óris, m. sklejający. 
Glutino, 1. kleić. 
Glutinósufl, a, um, kleisty, lepki. 
Gnaeus lub Cnaeus, i, m. Rzym¬ 

skie przezwisko w skróć. Cn. 
Gnarłtas, atis, i. świadomość, zna¬ 
jomość. 

Gnania, a. um, świadomy czego, 
obznąjmiony z czem, reipublicae; 
gnarus, quibus modis pelleretur, 
takie; s 4 utz. i tr. bez. 

Gnatia, ae, z. skróć. zam. Egnatia, 
nazwisko Rzymskiój familii. 

Gnatua, = natus, patrz uascor. 
Gnar- patrz nay-. 
Gnoaua, i, z. miasto na wyspie 
Krecie, stolica Minosa, sławna 
z Labiryntu; stąd: aj Gnosia- 
ous, a, um, Gnozyacki, w ogóle: 
Kretejski; b) Gnosias, adia, *. 
Gnozyjska, w ogóle: Kretejska; 
rzeczow. mieszkanka wyspy Krety; 
e) Gnosis, idis, i. Gnozyjska, w o- 
góle: Kretejska; rzewno, kobieta 
rodem z Krety; d) Gnosius, a, um, 
Gnozyjski; stąd; Gnosii, oram, m. 

Gnozyjczycy, w ogóle: mieszkańcy 
Krety. 

Gobiua, ii, i gobio, 6nU, m. 
kiełb, ryba. 

Gompbi, órum, m. miasto w Tes- 
salji; stąd: Gompbensis, e, Gom- 
feński; rzewno. Gomphenses, ium, 
m. Gomfensowie. 

Gordaei, lnb Gordyaei montes, gó¬ 
ry W. Armenii; stąd: Gordiaei, 
lub Gordyaei lub Gordufini, o- 
rum, m. lud W. Armenii. 

Gordium, ii, n. główne miasto 
W. Frygii. 

Gorgo, ónis, lub us, i. w licz. 
mn. Gorgones, trzy córki Forku- 
sa (Phorcus): Stheno,Eurya)e i Me¬ 
duza, z których Meduza matka 
Perseusza była najstraszniejszą; 
stąd: Gorgoneus, a, um, Gorgo- 
nejski, do Meduzy odnoszący się. 

Gortyna, ae, i -e, es, i. miasto 
na wyspie Krecio; stąd: a) Gor- 
tynius, a, um, Gortyński; rzewno. 
Gortynii, orum, m. Gortynowie, w o- 
góle: mieszkańcy Krety; b) Gor- 
tyniacus, a, um, Gortyniacki. 

Gothi, orum, Gotowie, lud półno¬ 
cnej Germanii. 

Grabfttua, i, m. łóżko, sofa. 
Gracohus, i, m. imię familijne 
rodu Semproniuszów; stąd: Grac- 
chanui, a, um, do Gracha nale¬ 
żący. 

Graoilii, e, szczupły; o głosie: 
delikatny, cienki; — przenoś, pro¬ 
sty, nie wykwintny. 

Graoilitaa, atis, i. wysmukłość, 
chudość, szczupłość; — przenoś, 
oschłość, orationis. 

Graoulus, i, m. kawka, sójka. 
Grad&tim, przysl krok w krok, 
stopniowo, zw'olna postępując. 

Gradatio, 6niB, s. stopniowanie. 
Gsadtor, gressus, 3. iść, postępo¬ 
wać, chodzić. 

Gradlrus, i, m, postępujący (od 
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gndior) nazwanie Kusa, Mars 
Gr. pater, rex Gr. tub 6*mo Gr. 

Ocadna, iu, m. krok,gr.corripere, 
addere, przyspieszyć kroku; siste- 
te, zatrzymać się; referre, verte- 
», cofnąć się; de gradu pugnare, 
waieząo stać mocno; gradu movc- 
re łub demorere lub depellerc 
aliąueuk, ruszyć, zbić, wyprzeć, 
spędzić kogo z miejsca; — prze¬ 
noś. de gradu dejicere, demoverc 
lub gradu depellere, pozbawić ko¬ 
rzystnego położenia; 2) stopień, 
uozebel, templorum gr&dus com- 
pleti erant; — przenoś, honorom, 
imperii, aetatis, temporum, offi- 
oftorum i t. p.; stąd: godność, do- 
aUycustwo, eodcm gradu esse (tęż 
eamą godność piastować); grad u m 
in militia obtinere. 

Graeoi, Órum, m. Grocy, w licz. 
poj. Graecus, Grek. Stąd: aj Grae- 
cus, a, um, grecki; rzeczow. Grae- 
eum, i, n. greczyzna, język gre¬ 
cki, literatura, graeca leguntur in 
omnibus gentibus; przygl. Grae- 
ce, po grecku, greckim językiem; 
b) Graecia* aa, I. w ściślejszym 
i rozleglejszćm znaczeniu; Magna 
Graecia lub samo Graecia, Grecya 
Wielka, osady greckie w Niższćj 
Italii; ej Graeculus, a, um, gre¬ 
cki, w znaczeniu wzgardliwćm; 
rzeczow. Graeculus, i, m. o grec¬ 
kieb filozofach i retorach, którzy 
się w domach znakomitych panów 
jako pasożyci do niższych posług 
używać dawali. 

OnM»oor, 1. naśladować Greków 
W sposobie życia, żyć po grecku, 
asraetus graecari. 

Graeeostisis, is, z. budowle w Rzy- 
mla przy Kuryi, miejsce gdzie 
przebywali greccy i inni cudzo¬ 
ziemscy posłowie, poselska gospoda. 

Graecuius, Graecus, patrz Graeci. 
Grąji, oroin, m. Grecy, w licz. 

poj. Grajns, Grek; stąd: Graja*, 
a, um, grecki. 

GrfijooÓU, orum, m. lud Gallów 
na Alpach grajsldch czyli grec¬ 
kich. 

Grajus, patrz Graji. 
Gramen, inis, a. trawa, roślina, 
ziele. 

Grimmem, a, um, z trawy, z ziół, 
caespes; 2) pełen trawy, trawą 
zarosły, campus, u poet. 

Gr&ramatious, a, um, gramnu 
tyczny; rzeczow. aj grammatica s. 
i, m. grammatyk, filolog, uczo¬ 
ny; bj grammatica, ae, i. gram- 
matyka, nauka języka, filologia: 
także: grammatica, orum, n. przed¬ 
mioty należące do grammatyki, 
do filologii. 

Grand&evus» a, um, podeszły, sę¬ 
dziwy, stary. 

Graudeaoo, £re, rosnąć, wzrastać. 
GrandilÓQuu8, a, um, górnym 
stylem mówiący lub piszący; ne- 
czow. samochwał. 

Grandinat, nieosob. grad pada. 
Grandis, e, wielki (pod względem 
rozciągłości i treści), tumuius, sa- 
xum, liber, epistoła, hordea,ras, 
cothurni; także o żyjących isto¬ 
tach: puer, hostia; pod względem 
wagi i liczby: ciężki, znaczny, 
pondus argenti, pecunia, aesatie- 
num, peditatus, praesidium; w od¬ 
niesieniu do czasu: stary, dawny, 
daleko posunięty, grandior aetas; 
także o osobach: stary, podeszły, 
grandis natu lub aero; grandior 
natu; także samo grandis; qmun 
piane grandis esset; — przenoś, 
wielki, znaczący, ważny, res, ?f- 
tium, ezempla; o wyrażeniach: 
wzniosły, górny, szczytny, oratio; 
oratores grandes verbis; caueidi- 
cus amplus atque grandis; pod 
względem uczucia i sposobu my¬ 
ślenia: szlachetny. 
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Granditas, At!s# #. wielkość, wznio¬ 
słość, górność, Terborum. 

Granditer, przyil. wzniosie. 
Grando, inis, z. grad; grando Sa¬ 
sem, grad kamienny. 

Granlons, i, m. rzeka w malej 
Myzyi. 

Granifbr, era, erum, ziarnorodny, 
ziarna wydający. 

Granom, i, n. ziarno, nasienie 
wszelkiego zboża. 

Graphinm, ii, w. narzędzie do pi¬ 
sania, pióro, styl. 

Graasitor, firis, *». napastujący 
po drogach, zwłaszcza w nocućj 
porze, rabownik. 

Gnuwor, 1. iść, chodzić; — prze¬ 
noś. ad lub in aliąuid lub in 
aliąao loco; ad gloriain yirtntis 
ula, stąd: postępować, jurę; vi, 
dolo; dissimulationo et artibns; 
ia aliquem hac via; obseąuio 
(okazywać się posłusznym); szcze- 
gi\. ostro postępować, srożyć się, 
in senatum; adrersus hostes; 2) 
chodzić tu i owdzie, włóczyć się. 

Grata,prtytl chętnie, mile, przy¬ 
jemnie; 2) wdzięcznie, facere, ex- 
cipere. 

Gratea, Ł licz. mn. dzięki, alicui 
gr. agere, dicere, oświadczać; rc- 
ferre lnb persohere, czynami 
wdzięczność okazywać; superis de- 
cernere grates. 

Gratia, ae, i. łaska, przychylność, 
względy, in gratiara alicujus, przez 
wzgląd, przez życzliwość dla ko¬ 
go; gratia, z przyp. 2. dla, z po¬ 
wodu, przez wzgląd na-, ho min um 
gr.; breritatis gr.; także: mea gra¬ 
tia, dia mnie, przez wzgląd na 
mnię; 2) wdzięczność, podzięko¬ 
wanie, gratiam habere alicui, po¬ 
czuwać się do wdzięczności; gra¬ 
tia* agere, dziękować, wdzięczność 
oświadczać; gratiaram actio, o- 
świadczanie wdzięczności, podzię¬ 

kowanie; landoe gratiasąne alicui 
congerere, uwielbienie i dzięki 
oświadczać; gratiam persoWere 
lub referre, od wdzięcząc się, czy¬ 
nami wdzięczność okazywać; gr. 
referre parem, lub gr., roddero 
lub ropendere, wet za wet oddać, 
powetować; momoriae gr. wdzięcz¬ 
na pamięć; gratiis, darmo, bez 
nagrody; 3) wziętość u kogo, po¬ 
waga, kredyt, gratiam inire ab a- 
liquo, lub apud(ad) aliąuem, lub 
alicujus, zjednać sobie czyje wzglę¬ 
dy; in gratia esse, być w laskach, 
być lubionym; magna gratia es*e 
apud aliquem, mićć wielkie wzglę¬ 
dy; uodicae apud aliquem gratiae 
esse, mieć mały wpływ; 4) przy¬ 
jazne stosunki, przyjaźń, gratiam 
alicujns seąui; gratiam firmarc: 
esse in gratia cum aliąno. być 
w przyjaźni; in gratiam rediro 
cum a1iquo, pojednać się, pogo¬ 
dzić się z kim; ponere in gratia 
lub In gratiam, zaprzyjaźnić; in 
gratiam recipere; wpływ, znacze¬ 
nie, gratit augeri, ralero, mul¬ 
tum posse; convellere gratiam *- 
iicujus; II) Gratiac, arnm, f. 
wdzięki, boginie wdzięków: Eu- 
phrosyne, Aglaja, Thalia. 

Gręttfta&tio, Ónia, ». dar łaskawy, 
grzeczność, przysługa. 

Gratlfloor, 1. przysługę, grzecz¬ 
ność lub łaskę komu wyświadczyć, 
alicui; pro aliquo, z ogól. 4 przyp. 
hoc (w tćm); de ałiqua re (chętnie 
z czego udział zrobić); 2) poświę¬ 
cić, ofiarować, poteutiae pauco- 
rum decus atque libertatem sal; 
mliena et sua. 

Gratlia, patrz gratia. 
Gratioaua, a, um, uprzejmy, ła¬ 
skawy, missio (z łaski lub łaska¬ 
wie udzielone); 2) ulubiony, przy¬ 
jemny, wlaś. i przenoś. [% łatki, 

Gratia, prtytł. = gratiis, darmo, 
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Orator, 1. okazywać radość; win¬ 
szować, z radością dziękować. 

Oratuito, przyti. darmo, bez za¬ 
płaty. 

Oratuitua, a, um, beflępłatuy, bez 
nagrody, bezinteresowny, suffragia. 

Oratul&bondus, a, um, winszu- 
jący. 

Gratutttlo, dnia, z. spólradowanie 
się ze zdarzeń pomyślnych, win¬ 
szowanie; 2) publiczna uroczy¬ 
stość dziękczynna, gratae nostrae 
diis gratnlationes. 

Gratulitor, óris, tn. winszujący. 
Gratulor, 1. Okazywać radość, ra¬ 
dować się 7. czyjego powodzenia, 
winszować komu czego, alicni; 
alicni de aliąua rc, in aliąna re 
lub samo aliqua re; alicui lub 
apud aliąnem z 4 przyp. i tryb. 
bez.; alicni z naat. qnod; z 4 prz. 
2) z radością dziękować, wynu¬ 
rzać wdzięczność, alicui; alicujU9 
judicio. 

Oratus, a, um, miły, przyjemny, 
Antinm; gratior it dies; neqne 
ulla rictoria Romania gratior fuit; 
grata et laude digna; conrira; 
gratae in Yulgus leges fuere; stąd: 
wdzięczny, auimus; erga aliąnem; 
ąuoad ilie gratus erat, qui accepe- 
rat; gratissimus auimo; 2) po¬ 
dziękowania godny, z podziękowa¬ 
niem przyjęty, pożądany, gratum 
lub -gratum acceptumąne habere 
lub gratum alicui facere. 

Graw&te, i graritim, przysl cięż¬ 
ko, z trudnością, niechętnie. 

OTawediftOsus, a, um, podległy ka¬ 
tarowi, zakatarzony. 

Grawedo, inta, z. katar. 
Graweolena, tis, mocno woniejący; 
2) wydający smród. 

Grawesoo, Sre, być obciążonym, 
obarczonym, uginać się pod cię¬ 
żarem [miencość. 

Graridltae, fttie, i. dążą, brze- 

OrawidĆ, 1. brzemienia nabawić 
Grawidua, a, nm, brzemienny, 
właś. i przenoś, pełny, ciężko o- 
bładowańy, nnbes, manus, z prz. 
6 Inb 2 u poet. pharetra grav. 
sagittis; mellis apes grar. 

Grairis, ciężki, ważny, obciążony, 
ciężko obładowany; poet. ciężarny, 
brzemienny. Stąd: 1) o ziemi i 
przedmiotach do żywności służą¬ 
cych: ciężki, tłusty, trudny do 
strawienia, niestrawny; b) pod 
względem ruchu: leniwy, nieru¬ 
chomy; szczególniej dla wieku 
i słabości: ociężały, osłabiony, 
mdły, ciężki, morbo, aetate; c/ 
o miejscowości i powietrzu: nie¬ 
zdrowy, szkodliwy, przykry, tem- 
pus anui grarissimum; autumnus; 
locus; solum coelumąue; o ranach: 
ciężki, bolesny, Ynlnus; takie 
pod względem działania na zmy¬ 
sły: mocno woniejący, cuchnący, 
hircus; chelydri; nizki, gruby 
(o głosie), sonns, yox, genua yo- 
cis; d) o liczehnćj wartości: wiel¬ 
ki, wielo znaczący, pretium; 2)— 
przenoś, ciężki, uciążliwy, nie¬ 
przyjemny, przykry, dotkliwy, for¬ 
tuna; dies; opppgnatię; condo; 
procellae; proscriptiones; poenae; 
multa et graria perpessus; hoc si 
tibi gra?e est; także z 4 pizyp. 
i tr. bez.; o osobach, tudzież ich 
zamiarach, postanowieniach, roz¬ 
kazach; stąd: si qnid ei a Cae- 
s&re grtYius accidisset; aliąuid 
grańus statuero iu aliąuem; o na¬ 
miętnościach i gwsłtownych dzia¬ 
łaniach osób, stąd: pugna lub 
proelinm (główna bitwa, krwawa), 
pellnm; crudelitas; saeYitia; b) wa¬ 
żny pod względem treści: libcr, 
causa, sentenfia; literae; senat us 
cousultum i t. p.; wiarogodny, 
auctor, testis, historiom; pod wzglę¬ 
dem znaczenia, mocy i potęgi: 
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ciritas; auctoritas; Stoicus graTis- 
simus; co do charaktaru: poważny, 
polon godności, rozważny, homo; 
aetas; genus epistołarum; pod 
wzglądem wykładu: wzniosły, po¬ 
lon godności, tum gra? es sumus, 
tum suhtiles. 

Gmriaoa*, arom, i Grarisca, ae, i. 
miasto w Etruryi. 

OfftTiUi, atu, z. ciężkość, ciężar, 
armonim, armaturac; navium; stąd: 
ociężałość, capitis, membrorum; 
ciężkość, trudność w wymawianiu; 
linguae; niezdrowe położenie, nie¬ 
zdrowy stan, coeli; loci; 2) — 
przenoś, ą} srogość, injuria grańta- 
te tntior est; także: gwałtowność, 
wielkość, morbi, belli; b) waż¬ 
ność, moc, eentendarum; imperii, 
cmtatis; stąd o charakterze: moc, 
stateczność, stałość, powaga, go- 
d ność, viri; Lacedaemoniorum; ne- 
que graritas ejns sine facititate 
erat; gravitas comiute condita; 
cnm gravitate Tirere Inb facere; 
gravitate mirtus iepos; oris gr.; 
godność, wzniosłość mowy i mówcy. 

Graviter, priy$l. ciężko, mocno, 
siinie, tęgo, bardzo, cadere; feri- 
re aliquem; hasta gr. pTessa; stąd: 
chorowlcie, źle, se hanere; o gło¬ 
sie: nizko, grubo, sou&re; 2) — 
przenoś, a) ciężko bardzo źle, ae- 
grotare, dolere, rulnerare; terreri; 
gravius accepti sunt: gr. suapectus; 
gi. disseutientes; grarissime Ticti 
sunt (zupełnie); nares graTissime 
affllctae; lub: ostro, surowo, age- 
re, decemere, accusare, judicare 
de aliquo; irae grarius ultae; gra- 
Tius in ałiquem rindicare; albo: 
z trudnością, niechętnie, 7 przy¬ 
krością, aiinuid ferre; ałiquld ac- 
cipere; h) dobitnie, mocno, ali- 
quid tractare; queri; albo: powa¬ 
żnie, z godnością, agere. 

Gra to, 1. obciążać, obarczać, inem- 

bra grarabat onus; poma graran- 
tia ramos; graratus ouere; ciężko 
dotknięty, osłabiony, gravatu» tuI- 
neiibus; zmorzony* somno Tiuoque 
gr.—przenoś, a) przyciskać, ciężko 
dotknąć, o nieszczęściu; obarczać, 
o obowiązkach uciążliwych: offi- 
cium me grarat; b) dać uczuć, po¬ 
gorszyć, fortunam. 

Gravor, 1. niechętnie brać się do 
czego, namyślać się, wahać się, 
z tr. bezok. albo samo gr., haud 
gravati, bez namysłu; także w znacz, 
przech. niechętnie znosić, odrzu¬ 
cać, aHqnem. 

Greg&lia a e, do trzody należący*,— 
przenoś, a) należący do towarzystwa; 
rzć€%. gregałes, ium, m. towarzy¬ 
sze, koledzy, przyjaciele, gr. Ca- 
tilinae; b) należący do wielkićj 
gromady, pospolity, prosty, ami- 
cuium, hnbitus (odzież prostego 
żołnierza). 

Gregiriua, a, um, tyczący się 
trzody; — przenoś, mile*, prosty 
żołnierz. 

Gregatim, przysi. gromadnie. 
Gremium, ii, n. łouo; — przenoś, 

medio Graeciae gremio (we środ¬ 
ku Grecyi). 

Greasus, us, wa. chód, krok, gres- 
sum tendere ad moenia, iść, dą¬ 
żyć do-; comprimere, zatrzymać 
się; recipere, cofnąć się. 

Grex, gregis, m. trzoda, stado; — 
przenoś. aj orszak, towarzystwo, 
zebranie; grege facto, skupiwszy 
się; fc) wzgardliwie: motloch,gTex 
indocilis. 

Groma, ae, i środkowy punkt o- 
bozu, gdzie laska miernicza do 
jego wytkuięcia była zasadzona; 
stąd: gromatteus, a, um, tyczący 
się rozmierzauia gruntów lub obozu. 

GtućŁU, orum, w. lud Belgijski. 
Grula, patrz grus. 
Grumua, i, m. kupa ziemi, pagórek. 
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miasto irEohdzie; ttąd'Grjrnćua Aln? A^‘k * f7* 
a, am, Grynejski. * cW>, ti% ^j?!“ taoPI“Ł 
3ma. mmlii, ł . _ tTf?ro,« *> *• 1 Oy»ri. °rum, m. Orna, pryphis i gryphus, i, m. 
ffryi (ptak bajeczny). 

Grypu*, i, sn. mający nos zakrzy¬ 
wiony* orli; 2) przydomek. 

Gubernao&lum, i, *. sfór;—przo- 
noś. stćr rządu, kierowanie, rząd, 
reipubilcae; ciTitatum. 

- i r * -»a wium, m. 
jedna z wysp na morzu Egiejskićm, 
dokąd Rzymianie na wygnanie 
zwykli byli posyłać. ™ 

Gy*es, is, i aet m. jeden z Gi¬ 
gantów; 2) ulubieniec króla £an- 
daula w Lidyi, a po jego śmier- 

roipuoucae; cmtatum. ci nasą\ 7„f- > V, • 
Oubonutto, 6nl», i. rtcrowame, z Gntfn* } § “Iodlie,lc* ,. , - —-* »* c unia u. 
kitowanie; - przenoś, rządzenie, t^mna«i»rohe.. ae.l-cłms, i,*. 

toia, r. która rządzi. 
Gubemo, 1. sterować, kierować 
okrętem; — przenoś, rządzić, kie¬ 
rować, ritam, aliąuem consiliis. 

Gula, ae, i. kanał pokarmowy; 
szyja, gutam laqueo frangere, u- 
śtnelr* _ i_,_ 

cznych dla dzieci i osób doro¬ 
słych; często: miejsco zbierania 
się filozofów i sofistów. 

Gymnious, a, um, tyczący się 
ćwiczeń fizycznych, gimnastycz¬ 
nych. ■m m 0 w * —""oł iiyuł. 

dnsic; — przenoś, obżarstwo, gu- GynaeoSum, łub -lum i n iOr. 

^rer?iif;.ingenua* U- naeoonitU, idle. i. ’ mteszkanTe tworna, delikatna. 
Guldaua, a, um, żarłoczny, lubią¬ 
cy łakocie. 

Gumia, ae. m. łakotnik. 
Gommi, n. i gummis, is, i. gumma. 
Gttrgos, itis, m. wir, topiel, prze¬ 
paść wodna; — przenoś, stek, tur- 
pitudinis, yitiornm; poet. morze, 
jezioro, głębia. 

oddzielne dla kobiet wewnątrz do¬ 
mu u Greków. 

Gypao, 1. gipsować, gypsatus pes, 
to jest: serrilis, gdyi gipsem na¬ 
znaczano jeńców lub niewolników, 
których przedawano; gypsatissimis 
manibus, o aktorach odgrywają¬ 
cych role kobiet. 

Gypaum, i, n. gips. 

F Sr3H 
£ś“SS5 wsitóŁajf 
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H. 
Hftb«nat ae, i. rzemień, którym 
się co wiąże, przytrzymuje, zwłasz¬ 
cza cugle, wędzidło, wodze, ha- 
benas adducer© lub premere, po¬ 
wściągać, wstrzymywać; effunde- 
re, emittere, dare, laias d&re, po¬ 
puszczać; effusis lub lazatis ha De¬ 
nis (puściwszy cugle, w wielkim 
pędzie); — przenoś, habenas clas- 
si immittero (płynąć z rozpiętemi 
żaglami); h&benis uti (o sterniku), 
u poet.; powodowanie, amicitiae; 
władza kierująca rząd państwa, 
legom; tenendae reipublicae; po- 
puli, reTum. poet. 

Habeo# habiii, habitom, 2.1) mieć; 
1) w powszechności; a) o żyją¬ 
cych istotach, a mianowicie: a) 
w odniesieniu do przedmiotów nie¬ 
żywotnych: mićć, posiadać, do¬ 
mom, navcs, hortos, praedia, vl- 
neas, heredium, possessiones, mo¬ 
numentom, opes, in numis etprae- 
dijs, w gotowiżnie i w dobrach i t. p.; 
Zamieszkiwać, Capuam, Corinthom; 
moenia, urbem; bawić gdzie, ca¬ 
stra; stąd: samo habere, posiadać 
majątek, być w dobrym stanłe 
majątkowym, habere in Bruttiis, 
hab. in Yejente; habendi amor, 
chęć posiadania, chciwość; fi) 
w odniesieniu do istot źyjącycn: 
aliąuam in matriinonio; uxores; 
liberos; filiom infamcm; ex qua 
liberoe sex habebat; duos semper 
regee; collegas duos; magnas co- 
piat; tedecim armatorom milia; 
exerdtum i t. p.; y) w odniesie¬ 
niu do przedmiotów oderwanych, 
umysldwy eh: mićć, morandi tem- 
pus, a&nofl etreiter sezaginta; sa- 
tia aloąuentiae; acrarii coram; fi- 

daciam regni potiondi; suBpicio- 
nem; summom imperiom; Tariam 
fortunam; peTiculom, helium; po¬ 
gnam lub proelium (stoczyć, wy¬ 
dać); pacem; bona exordia; spem; 
timorem; odium; auctoritatem, it.p. 
b) o istotach nieżywotnych: mieć, 
cuius colomnae altitndo — pedea 
bąbel; Roma habuit capitnm — 
milia cirinm; urbs habet murów, 
altera ria tan to longiorem habuit 
anfractnm; Romanum imperium 
a Romolo exordium habet (bierze); 
huuc fi nem habuerant duo beli*. 
2) W szczegół, aj z podwójnym 4 
przyp. mieć, brać, uważać za co, 
sororem Persei habuit uTorem; 
socerom habuit Hipponicum; phi- 
losophiae praeceptorem habuit Ly- 
sim; aliquem in consulatu colle- 
gam; aliquem parentem i t. p.; 
quam habebant optimam ciritatem 
(co u nich uchodziło za najlepsze); 
quam prope aeąualem habebat 
(która prawie w równym wieko 
była); aliqu©m carissimum habere 
(najmocnićj kochać, uważać za naj¬ 
milszego); hunc auctorom habe¬ 
bant; ot templa deorum gancta ha- 
berent; na str. bier. z podwój. 1 
przyp.: id uefas habetor, semper 
habiti eont fortissiml; także: ali- 
qnem pro hoste; aliqoid pro cer¬ 
to. W połączeniu z imiesł. bier. 
czasu przeszł. dia oznaczenia zu¬ 
pełnego skutku jakićj czynności: 
obi milites congregatos habebat 
(g*dy zgromadził); percepta habere 
praecepta, głęboko zatrzymać w pa¬ 
mięci; takie: persuasum habero 
(być prsekonanym); aliąuid cogni- 
tum habere (poznać); spem habc- 
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re positam in aliąiu re (pokładać 
nadzieję); spem habebant in eo 
maximam; 6) z przyp. 3 mićć za 
przedmiot czego, za co uważać, 
mdi brio (za pośmiewisko); rernpu- 
blicam ąuaestui; aliąuid religio- 
ni; duntiam roluptati, aliąuid 
probro; takie: in auxiiium: curae 
sibi habere, mieć na pieczy, przy¬ 
kładać starania, z tryb. bezok. c) 
alicui aliąuid, mićć co dla kogo, 
okazywać, przyznawać komu co, 
alicui honorem; officium; fidem, 
d) secum, z sobą nosić, przy so¬ 
bie inićć, Yenenum s. h.; często: 
aliąuem s. h.; Trebatinm nobiscnm 
habemus; e) cum aliquo aiiąuid h., 
mićć co z kim, być z kim w sto¬ 
sunkach, cum aliquo societatem, 
contentionem, pacem;^) seh., mićć 
się, znajdować się w pewućm po¬ 
łożeniu, w pewnym stanie, o lu¬ 
dziach i rzeczach: quemadmodum 
se haberet; melius 8. h.; inulto 
alitcr rempublicam se habentem 
cognorit; res sic lub ita habet; 
sic lub ita se habet, tak się rzecz 
ma, taki jest stan rzeczy; takie: 
sic habet; bene habet, dobrze 
idzie; 3) zawierać w sobie, zamy¬ 
kać, mieścić, nihil epistoła habe- 
bat, quod-; habet res ista iniąui- 
tatem; difficultatem; prowadzić, 
pociągać za sobą, mićć jaki sku¬ 
tek, castrorum mutatio quid ha¬ 
bet'? beneficium habet querelam; 
także: wzbudzać, wzniecać, spra¬ 
wiać; nultam inńdi&m habuit co- 
rona; misericordiam i t. p. ó) 
mieć co w myśli, zamyślać co, 
być w chęci, in animo lub samo 
animo h. z tr. bez.; stąd: samo 
habere, zamyślać, przedsiębrać, 
h. polliceri; często: iter aliąuo, 
podróż dokąd obrócić; także: diis 
Agere gradas atąue habere (oka¬ 
zywać, Oświadczać i mićć w ser¬ 

cu); pada mentioBem habere (w my¬ 
śli pokój sobie przedstawiać); 1 tr. 
bezok. mićć, módz, habeo etiam 
dicere; haec habui dicere; ze zda¬ 
niem względnóm lub pytającym, 
umićć, wiedzieć, ut haberet, quo 
fugeret ad salutem; quod, quid 
diceret, non haberet; non habeo, 
quid sciibam; c) mićć, dostać, o- 
trzymać, odnieść z czego korzyść, 
owoc, skutek, en qua opsonlum 
haberet: ut collatia a populo nu- 
mi8 sumptum sepulturae habuerit; 
oraculi sententiam; ejus conrenien- 
di potestatem; non magnam clemea- 
tiae gloriam; tantum amorem 
omnium: talem exitum ritae; ural- 
ta alia ab natura habuit dona. XI) 
trzymać, jaculum, quod mauibus 
habemus. Stąd: 1) w szczegół, z wyo¬ 
brażeniem wstrzymanego ruchu: 
zatrzymać, trzymać w skrępowa¬ 
niu , w oblężeniu, opanować, hos¬ 
tia habet muros; me infeltz ha¬ 
buit thalamus; me quoque pontus 
haberet, Tartara habent Panthoi- 
den; timor, metus, ira aliquem 
habet (opanował); custodes aomnus 
habebat, u poet.; senatum in cu- 
ria; aliąuem in yinculis; in custo- 
dia; aliąnem in armis (spowodo¬ 
wać, przymusić do pozostania pod 
bronią); aliąuem in obsidione, in 
potestate; militesin st&tms castris; 
pecora Inter siivas; 2) z wyobra¬ 
żeniem trwałości w czasie: trzy¬ 
mać, utrzymywać, maro infeetnm 
(ciągle w stanie niebezpiecznym 
utrzymywać); aliquem sollicitum 
(ciągle w kłopot]lwem położeniu 
trzymać); aliąuem impunitum (zo¬ 
stawić bez ukarania); w ogóle: 
przepędzić, spędzić, aetatem pro- 
cul a republice; ubi adolescentiam 
habuere; 3) przenoś, a) odby¬ 
wać, odprawiać, mićć, condlium 
pop uli, comitia; amioortun conri- 
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linia; censum, dclectum, rationem, 
ąuaestiODcm jndicium, sermonem, 
conriYia, diesfestos, expeditiones, 
res noT&si t. p.; ^zachowywać, prze¬ 
strzegać , ordines: c) mieścić w licz¬ 
bie, poczytywać za co, aliquem nu- 
mero hostiom; numero sapientum; 
in summis ducibus habitu s est; 
iu damuo h.; d) obchodzić się 
z kim, bano, małe, liberalissime 
h. Łliquem; takie: ut in eadem 
familiaritate, qua antea, habuerit 
(źe się z nim tak przyjaźnie ob¬ 
chodził, jak przedtem); ej satis h., 
poprzestawać na czćm, być zado¬ 
wolonym, uważać za dostateczne, 
neque Tero id satis habnit 

HabiUi, e, dający się dobrze ująć, 
składny, dogodny, przydatny, spo¬ 
sobny, arcns; calcei; pubiico mu- 
neri; in iisdem rebus; 2) pręd¬ 
ki, zwinny, obrotny, rączy, curma; 
puella; takie: renit illi habilis 
membrifl Tigor (objawiła się w nim 
siła nadająca zdolność do działania). 

HabUitas, Łtia, t zdatność, zręcz¬ 
ność. 

Habiliter, przytt zręcznie, łatwo. 
HabitabiUa, mieszkalny, zdatny do 

mieszkania. 
Habltatio, 6nln,i. mieszkanie. 
Habititor, órU, m. mieszkaniec. 
Hablto, 1. zamieszkiwać, oppidum, 
urbes, casas, terras i t. p; często 
nieprzcch. mieszkać, apad ali- 
quem; in Epiro; Athenis; disper- 
sis tuguriis; cum aliąuo; ad lito- 
xa; lucis opacis; rallibus imis;— 
przenoś, często gdzie bywać, prze¬ 
bywać, czćm się zajmować, in 
foro, in rostrie, in ooulis (być 
nstawicznie widzianym); animus 
cum curis habitatu; in eo genere 
(ciągle się tem zajmować); in una 
ratione tractanda. 

HabitOdo, InU, i. postawa, skład, 
oorpori*. 

H&bltuB, us, w. postać, postawa, 
skład ciała, corporis; oris et cor- 
poris, oris, infantium, decorus, 
haud indecorus i t p.; habiłus, 
in quo mors qnemque deprehen- 
derat; 2) odzież, ubiór, habitu 
Bomano, togati scilicet; Persicus; 
citharoedicus rei tragicus; priva- 
tus, cirilis, solemnis i t. p. — 
przenoś, własność, usposobienie, 
stan, położenie, domicilii; pecu- 
niarum; pro habitu fortunac; ha- 
bitus naturae prope dińnus; novae 
fortunae; ciYiUtis; animi; optimo 
habitu; suo habitu Yitam dcgere. 

Hac,przysł. tu, tędy. 
Haotómis, przysł. dotąd, pod wzglę¬ 

dem miejsca; sed haec hactenus; 
pod względem czasu: hactenus mo- 
?erat ora; — przenoś, o tyle, tak 
dalece, z nast. quoad, quod, ut, ne- 

Kadria, ae, i. miasto w Picenie; 2) 
w Etruryi przy odnodze Padu. 
od którego morze Hadryatyckie 
wzięło nazwisko; stąd: Hadria o- 
znacza samo morze, u poet. quo 
non arbiter Hadriae mator. Od te¬ 
go pochodzi: a) Hadriaticus, a, um, 
Haaryatycki; h) Hadri&nua, a, um, 
Hadryański, i Hadriani, oram, #» 
mieszkańcy Hadryi. 

HadrUmStum, i, *«. główne miasto 
Byzacyum w Afryce; stąd: Hadru- 
metini, omm, m. mieszkańcy Ha- 
drumetu. 

HaodiUa, ium, n. koziarnia. 
Haedtaus, a, um, koźli, kozłowy. 
Haedui, patrz Aedui. 
Haedulea, ae, ś. kózka. 
Haedulus, i, m. koziołek, [zbiór. 
Haedus, i, «•. kozie!; 2) gwiazdo- 
Haemonia, ae, i. dawne nazwisko 
Tessalii; stąd: a) Haemonis, Idls, 

mieszkanka Tessalii; ć) Haemo- 
nius, a,um, Hemoński. Tessalski; 
artes,sztuki czarodziejskie. [Tracyi. 

Haemusp i, m. góra w północnćj 
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Haereo, haesi, haesum, 2. tkwić, 
trzymać się mocno, właś. 

i przenoś, z przy im. in i przyp. 6; 
lub z przyp. 6; albo z 3 albo sa¬ 
mo haer.; jn equo lub equo, mo¬ 
cno siedzićć; classis in Tado; cur- 
ms voraginibus; os devoratum 
fauce: stąd: a) być wstrzymanym 
w swoim postępie, przestać, vic- 
toria haesit; amor haesit; zostawać 
gdzie długo, bawić się długo nad 
czem, hic haereo; in jurę; circa 
mnros urbis unius; h. iu tergis, 
lub tergis, lub in terga hosłiam 
(nacierać mocno, być na karkn); 
4)*ze strachu stanąć jak wrytym, 
zdrętwieć, aspectu territus haesit; 
lingua haeret mętu; także: vox 
faucibus haesit; — przenoś, być 
w zakłopotaniu, nie wiedzićć co 
począć, zwykle samo haer.; in no- 
minibus haer., nie być w stanie 
odgadnienia; inter pudorem cupi- 
ditatemąue haer., wahać się. 

Haereeco, haesi, 3. zostać, uwię- 
znąć, być gdzie stale, torgo hae- 
sero sagittae. 

Haordaia, is, t sekta, stronnictwo. 
Hawltantia, ae, i. jąkanie się. 
Haesitatio, ónis, i. jąkanie się, 
trudność wymowy. 

Haesi to, 1. u więznąć, ulguąć, in 
aliqUo loco; in radis, lub samo 
haes.; lingua, jąkać słę, zacinać 
się w mowie; 2) wahać się, chwiać 
się w zdaniu, być ntepewnym, 
inter fidem timoremąue: diu hae- 
sitari, quid facere deberem; non 
haesitans respondebo; z nast. an 
i tr. łącz.; in majorum iostitutis 
(nie być obznajmionym); często sa¬ 
mo hacs. 

Halee, fitis, m. rzeka w Lukanii 
przy Weiii. 

Haloaa, ae, i, miasto w Sycylii; 
stąd: Halesinas, a, um, Haieryn- 
ski, rzemto. Halezydczyk. 

Haldaus, i, m. potomek Agamo- 
mnona. 

Haliaomon, 6nii, m.rzeka w Ma¬ 
cedonii. 

H&liaoćtos, i, ta. orzeł morski ży¬ 
jący rybami. 

Haliartue, i, i. miasto w Beoeyi: 
stąd: Haliartii, oram, m. Haliar- 
towio. 

Halioamaaaoa, i, i. miasto w Fa¬ 
ry! ; stąd: aj Halican aaseaees, ium, 
m. mieszkańcy Halikamassu; b) 
Halicamasseus, ei, w. z Halikar- 
nassu, Cieon. 

Halioyae, &rnm, L miasto w Sy¬ 
cylii; stąd . Halicyeiuds, e, Half- 
cycński, z Halicyi, w licz. mn. 
mieszkańcy Halicyi. 

Halieuticus, a, um, tyczący się 
ryb; stąd: Halieutioón (liber) pi¬ 
smo o rybołówstwie. 

Halltua - us, m. tchnienie, oddech. 
H&iluo-, patrz Aluc-. 
Halo, 1. tęhjiąć, wydawać woń, 
croceie halantes floribus horti. 

Ilaluo, patrz Aluc-. 
Halye, yos, m. rzeka w Paflagonii. 
Ham&dryaa, &dis, i. nimfa leśna. 
Ham&tua, a, um, haczysty, węd¬ 

ko waty, zakrzywiony. 
Hamm*, patrz Amm-. 
Hamui, i, 7». hak, wędka; 2) o- 
guiwko, kółko w łańcucko lub 
w pancerzu, hamis conserta lori- 
ca; 3) poet. szpony. 

Hannibal, lub Annibal, &Us, «. 
syn HamiIkara, znakomity wódz 
Kartagiński w wojnie z Rzymia¬ 
nami. 

Hara, ae, s. chlćw, karmnik. 
Harlolatio, ónis, i. wróżenie. 
Hariólor, i. wróżyć, przepowiadać. 
Hariólua, i, m. wróżek, wieszczek. 
Harmonia, aq, i. zgodność, zgo¬ 
dny dźwięk. 

Harmonia, ae, lub -e, es, J. cór¬ 
ka Marsa i Wenery, żona Kadmusa. 
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Harpago, dnia, m. hak; drąg dłu¬ 
gi z hakiem jak sierp zakrzywio¬ 
nym do niszczenia murów luh za¬ 
haczania okrętów. 

Harpe. da, ł. miecz zakrzywiony 
(ferrum lunatum). 

Harpyia, aa, i. zwykle w licz. mn. 
Harpije, bajeczne ptaki, z twarzą 
niewieścią. 

Hirudes, um, m. lud Germanów. 
Haruapez, lala, m. wieszczek, prze¬ 
powiadać/ przyszłości z trzewiów 
bydląt, zabijanych na ofiarę. 

Hamapiofn.ua, a, um, wieszczbiar- 
sld, wieszczy, do wieszczbiarstwa 
należący, liber, ma. haruspicina, 
ae, i. sztuka przepowiadania z wnę¬ 
trzności bydląt ofiarnych, haras- 
picinam facere. 

Haruapioium, ii, m. wieszczba, 
wróżenie, przepowiadanie. 

Hasta, ae, ś. tyka, laska, hastae 
duratae igne; hasta grami nea ftrzci¬ 
na bambusowa); szczegół, żelazem 
okuta tyka, włócznia, oszczep, 
dzida, pocisk; hastas torąuere, 
conjicere, mittere; przy sprzeda¬ 
żach publicznych dla oznaczenia 
miejsca i zwierzchniej władzy za¬ 
tykano włócznię, stąd: sub hasta 
rendere; hasta renditioziis; ad ha- 
stam pubiicam nunąuam accesait; 
emptio ab hasta; — przenoś, bas tam 
abjicere, stracić odwagę. 

Haat&tus, a, um, uzbrojony dzidą; 
rzeczow. kopijnik, bastati, o rum, m. 
jeden z czterech gatunków pieszych 
żołnierzy rzymskich, którzy do bo¬ 
ju stawali w pierwszym rzędzie; 
byli oni podzieleni na dziesięć 
oddziałów; stąd: aj primus hasta- 
tus (ordo), pierwszy oddział tego 
gatunku wojska; b) primus, secun- 
dus i t. d. hastatus (centurio) do- 
wódzca tych żołnierzy. 

Haatile, is, n. drzewo u dzidy, 
osada, ferrum, quod ez hastiliin 

corpore remanserat; stąd: pooŁ 
sama dzida;. 2) ostra gałąź, łody¬ 
ga, deusis hastUibus horrida iuyr* 
tus, poct. 

Haudv przytl. nie, bynąpnnlój, 
haud dubie (bez wątpienia); h.len- 
ge, h. procul, h. multo post (wkrót¬ 
ce potćm); haud ita longe,haud 
ita magna mann i t p.; haud 
dum, jeszcze nie; haud scio aa, 
nie wtem, czy też nie; podobno, 
ino że, porównaj an. 

Haurio, hausi, h anatom, 4. czer¬ 
pać, aquam ex puteo; aquam ga¬ 
le*; terram (wykopać); suspiria 
(wzdychać); — przenoś, sumptum 
ez aerario; hauriro ez i ano (z nie¬ 
pewnego źródła); h. de faece 
(w odniesieniu do złych mówców). 
W szczegół. 1) wyczerpać, wy¬ 
próżnić, wypić, pateram, pocu- 
la; — przenoś, a) przeszyć, prze¬ 
bić, latus gladio; ictu rentrem; 
bj psTOr haurit corda, tamuje wol¬ 
ny obieg krwi; wytrzymać, wy¬ 
cierpieć, calamitates, supplicU, 
dolorem; c) przebiedz, wypełnić, 
sol igneus medium coelo hauierat 
orbem; 2) nabierać w siebie, al- 
veus haunt aquas; zażyć, Zeno¬ 
nom; peendes hausere lucern, uj¬ 
rzały światło, przyszły na świat; 
pochłonąć, multos flamma hausit; 
aqna haurit hominem; arbores in 
profundum haustaesunt; usłyszóć, 
dowiedzieć się, his auribns hausi; 
widzićć, h. oculis, poet. b) — 
przenoś, powziąć, nabrać, spem 
animo; praocepta Titae beatae; hoc 
animo hauri (przyjmij to do serca); 
alacritatem alicujus; szczegół uży¬ 
wać, doznawać, Toluptates, dolo¬ 
rem; 3) wylać, przelać, sangui- 
nem; cruorem. 

Haustus, us, m. czerpanie, fon- 
tium; h. aquae (przywilej czerpa¬ 
nia wody); stąd:a)picie, łykanie, 
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łyk, u poet. bibero eiiguis hausti- 
bus; — przenoś. Pindarici fontis 
haustus (o naśladowaniu Pindara); 
h) wciąganie, coeli h. (oddycha¬ 
nie); aetheriih., dnchy niebieskie. 

Hawe, haveo, patrz aveo. 
Hebdómaa, adis, i. przeciąg sie¬ 
dmiu dni, tydzień, szczegół, sió¬ 
dmy dzień krytyczny, dzień prze¬ 
silenia choroby. 

HÓbe, es, i. młodość, poet. bogi- 
ri młodości, córka Jowisza, żona 
Herkulesa. 

Hdbeo, fire, być tępym; — prze¬ 
noś. tracić moc, żywość, gnuśnieć 
s&nguis; acies mentis. 

Hebee, 6tis, tępy, nieostry, gla- 
dius; mdły, slaby, acies ocuioruni; 
niejasny, color, tępy, słaby, aures 
hebetiores; przytępiony, niecznją- 
cy smaku, os; co do władz umy¬ 
słowych: przytępiony, niepojętny, 
niedołężny, ograniczony, ingenium; 
quis adeo hebes inveniretnr; «t 
crederet?; stłumiony, dolor. 

Hobesoo, gro, stępieć. 
Hebtito, 1. tępić, stępić, przytę¬ 
pić, hastas; tela; — przenoś, osła¬ 
bić, Tires reipubiicae; flammas. 

Hebrus, i, m. rzeka w Tracyi. 
Heca ta, es, 2. bogini Traków; ró¬ 
żne były o nićj wyobrażenia: bra¬ 
no ją już to za toż samo co Dya- 
na, juz to za Prozerpinę; roce to- 

cans Hecaten coelo ereboąue po- 
tentem; stąd: a) HeoatóU, Idia, f. 
Hekatejska, czarodziejska; ó) He- 
catejus, a, um, należący do He- 
katy, czarodziejski. 

Hec tor, orła, m. syn Pryama, mąż 
Andromachy; stąd: Hectoreus, a, 
nm, należący do Hektora, w ogóle: 
Trojański, poet. [Pryama. 

Heouba, ao, lub -e, es, i. żona 
Hedera, ae, i. bluszcz. [wonny. 
Hedychrom, i, n. balsam, olejek 
Hel, tcykn. ach! biada! 

Helóna, ae, lnb -e, es, i. córka 
Ledy, siostra Polluksa, Kastora 
i Klitemnestry, żona Menelausa, 
matka Hermiony; 2) miejsce wa¬ 
rowne w Gallii Narboneńskićj. 

HelĆntzs, i, m. syn Pryama. 
Helias, &dis, i.zwykle wlicz. mn. 

Heliades, córki słońca, siostry Fae- 
tona. 

Helioe, es, z. miasto nadmorskie 
w Achai; 2) gwiazdozbiór, wielki 
niedźwiedź. 

Helioon, ónis, m. góra w Beocyi 
Apollinowi i Muzom poświęcona; 
stąd: Heliconius, a, um, do He- 
likonu należący. 

SeliÓpÓlU, is, i, miasto w niższym 
Egipcie ze świątynią Słońca. 

Helle, 68, i. siostra Fryksusa, ed 
której wziął nazwisko Kellespont 

Heli6bóruati,m. lub -um, i, n cie- 
mierzyca (veratrnm). 

Helleapontus, i, m. cieśnina mię¬ 
dzy morzem Egicjskiem i Manno- 
ra, Hellespont; cieś. Dardanelska; 
2) kraj nad tą cieśniną leżący, 
stąd: Hellespontiacus, a, um, iHel- 
lespontiua, Hellespontski, Holles- 
poutius jako neczow. mieszkaniec 
Hellespontu. 

Helotae, i Ilotac, arum, m. lloto- 
wie, dawni mieszkańcy Holos w La¬ 
konii, po zdobyciu Pelopone¬ 
zu przez Doryjczyków, niewolnicy 
Spartańczyków. 

Helu&tio, 6nie„ i. rozpusta, mar¬ 
notrawstwo , zbytkowanie w jedze¬ 
niu i piciu. 

Heluo, ónis, m. rozpustnik, mar¬ 
notrawca, żarłok. 

Hatuor, 1. zbytkowaó, żyć roz¬ 
pustnie; takie w znacz, pnech. 
trwonić, marnować, Banguinem 
reipubiicae. 

HelweUa, ae, i. wszelka drobna 
ogrodowina, jarzyna. 

Helvśtii, orum, m. Helweto wie* 
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dawni mieszkańcy Szwajcaryi; stąd: 
H*lv6tlu» i HelTdtleuB, a, urn, 
Helwecki. 

Helrii, oram, m. lud w Gallii 
Narboueńskiej. 

Hem, tcybrz. owoi, oto, hej, hem 
tibi hominem, oto go masz. 

Hamer ódrómo*, m. w licz. mu. he- 
merodromoe, przez cały dzień biedź 
mogący, biegacz, goniec, posła¬ 
niec. 

Hemioillus, i, m. pól orfa, wyraz 
obelgi. 

KemioyoUum. ii, n. półokrągłe 
krzesło z poręczami. 

Hemina, ae, ż. miara wynosząca 
połowę sextarii, pół kwarty. 

Henióohi, ornm, lud w Śarma- 
cyi azyatyckićj; stąd: Heniochus, 
a, um, do Heniochów należący. 

Keptória, is, i. statek o siedmiu 
rzędach wioseł. 

H&ra, ae, i. pani, gospodyni domu. 
Hera, ae, 5. bogini Juno; stąd: 
Heraea, orum, n. igrzyska uro¬ 
czyste na cześć Junony. 

Heraolóa, ae, i. miasto Herkulesa, 
nazwisko wielu miast: a) w Grecyi 
Wielkićj; Ó) w Tessalii przy Tor- 
mopilach; c) w Bitynii przy mo¬ 
rzu Czarućfn; d) w Sycylii przy 
rzece Halycos; e) H. Sintica lub 
ex Sintiis w Peonii krainie Mace¬ 
dońskiej. Stąd: a) Heracleenses, 
inm, ». Heraklejczycy; ó) Hera- 
cleotae, arum, m. Horakleoci; c) 
Heraolóua, a, um, Hcraklejski, lub 
do Herkulesa należący. 

Koraclóum, i, *. miasto w Mace¬ 
donii. 

Heraaleua. a, um, patrz Heraclea. 
Heraclidea, ae, m. potomek Herku¬ 
lesa, Hcraklida. 

Heraea, orum, fi. patrz Hera. 
Heraea, ae, i. miasto w Arkady!. 
Herba, ae, z. trawa, ziele, zielone 
zboże, h. fruaenti; 2} ogrodowi- 

na, jarzyna, vivere herbis, her- 
bas ita condiunt. 

Horbeaoo, Sre, zielenić się, wscho¬ 
dzić. 

Herbidus, a, um, obfity w trawę. 
Epirus. 

Herbifer, a, um, = herbidus. 
Herbigr&dus, a, um, chodzący po 
trawie, czołgający się. 

Herbita, ae, ż. miasto w Sycylii; 
stąd: Hcrbitensis, e, Herbiteński, 
w licz. mu. Herbiteńczycy. 

Herbóaua, a, um, pełen trawy, 
obfitujący w trawę. 

Herbula, ae, i. ziółko, trawka. 
Hero Sus, i, m. przezwisko Jowisza, 

jako mającego opiekę nad domem. 
Herole, patrz Hercules. 
HeroulZneum, i, n. miasto w Kam¬ 
panii; a) Herculanensis, e, Herku- 
laneński, in Herculanensi, w oko¬ 
licy Herkulanum; ó) Herculanus, 
lub -eus, a, um, Herkulański. 

Hero Cd ©a, is lub -i, m. syn Jo¬ 
wisza i Alk meny, mąż Dejaniry, 
bohater Teb&ński; Hercules I i Hor- 
cuie! lub Hcrcle! me Herculesl 
me Hercule, rodzaj przysięgi, za¬ 
pewnienia, zaiste, zaprawdę. Stąd; 
a) Herculcus, a, um, do Herku¬ 
lesa odnoszący się, od Herkulesa 
pochodzący; b) Hercnlis columnae, 
slupy Herkulesa: góry Calpe w Eu¬ 
ropie i Abyla w Afryce. 

Heroynia silva, las Hercyński od 
źródła Dunaju, aż do granic Dacyi. 

Hereditiriua, a, um, dziedziczny, 
do dziedzictwa należący; 2J pra¬ 
wem spadku otrzymany,' odzie¬ 
dziczony. 

Hereditaa, 6tU, i. odziedziczenie, 
dziedzictwo, właś. i przenoś, ali- 
quid mihi hereditate venit; horo- 
ditatem consequi, adire; herod, 
gloriae. 

Heródtam, ii, *. grunt, majątek 
dziedziczny. 
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Herea, 4dis» m. i i. dziedzic, dzie¬ 
dzicztka, secundus, podstawiony 
w miejsce właściwego; 2) — prze¬ 
noś. dziedzic, następca, nominis, 
Academiae. 

Heri, prtytt. wczoraj. 
Herilit, e, pański, gospodarski, do 
pana, do gospodarza należący. 

Heriilus, i, m. filozof z Kartaginy; 
stąd: HeriUi, ornm, m. uczniowie 
Herylla. fcyi. 

Hermaeum ,i,«. miasteczko w Beo- 
Hermafchftna, ae, i. posąg Merku¬ 
rego i Miuerwy na jednój pod¬ 
stawie. 

Hćrmćraclea, is, m. posąg Mer¬ 
kurego i Herkulesa na jednćj pod¬ 
stawie. 

Hermes, ae, m. Merkury, posła¬ 
niec bogów; 2) posąg Merkurego 
lub popiersie bez rąk I nóg na 
slupie ustawione. 

Hermlnlfu mons, góra Henniń- 
ska w Lurytanii. 

HermiÓnc es, lub -a, ae, i. cór¬ 
ka Menelausa, żona Oresta; 2) 
miasto w Argolidzic; stąd: Her- 
miónlmu, a, om, Hermiony ty¬ 
czący się. 

Hermua, i, ». rzeka w Lidyi. 
Hemiei, 6rum, m. lud w Łacyum; 

Stąd: Heruicus, a, um, do Herni- 
ków należący. 

Hero, us, i. kapłanka Afrodyty 
w mieście Sestus w Tracyi. 

Herolcus, a, um, bohaterski, car¬ 
men, Tersus. 

Heroia, idit, i. pólbogini, boha¬ 
terka. 

Herot, dis, pólbożek, bohater, 
sprawca wielkiego czynu. 

Heróus.i, m. bohatćrski. 
Henia, i, m. pan domu, gospodarz. 
HeeiÓdut, i, m. poeta grecki nie¬ 
wiele późnić] od Homera żyjący; 
stąd: HesiodSus, a, um, do He- 
zyoda należący. 

Hetióne, cs, lub -a, ae, L córka 
Laomedona króla Trel. 

Htsperia, patrz Hespeiiut. 
HetpSris, Idis,i zachodnia, do za¬ 
chodnich krajów należąca; w licz. 
dul Hesperides, Hesperydy, córki 
Nocy na zachodnim krańcu ziemi 
mieszkające. 

Haap&rius, a, um, w zachodniej 
stronie leżący, zachodni; rzectoir. 
Hesperia, ae, i. kraj zachodni, 
Hiszpania, Italia. 

Heapćrus, lub -os, i, m. gwiazda 
wieczorna, Wenus. 

Hosternus, a, um, wczorajszy. 
Hetrur- patrz Etrur-. 
Heu, wykrzyknik, ach! heu mein- 
feliceml 

Heus, wykrzyknik, hejl nnie! heus 
jurenes mons tratę viam. 

Heramćter, tri, m. sześciostopowy, 
szcściomiarowy, Ycrsu*. 

Hezap^lon, i, *. brama w Syra- 
kitzie, lub część tego miasta sze¬ 
ścioma bramami opatrzona. 

Hezćris, is, i. statek o sześciu rzę¬ 
dach wioseł. 

Hi&tus, us, m, otwór, szpara, roz¬ 
padlina, spelunca rasto hiatu; 
zbieg samogłosek; mowa zbyt wie¬ 
le obiecująca, quid dignum tanto 
feret hic promissor hiatu. 

Hibema, ornm, n. patrz hibemus. 
Hlbemioula, oram, n. zimowisko, 

leże zimowe. 
Hibemia, ae, i. Irlandya. 
Hiberno, X. zimować, być na le¬ 
żach zimowych. 

Hibemus, a, nra, zimowy, tem- 
pus, mensis; rzeęzow. hibema, o- 
rum, ft. zimowe leże, erercitum in 
hibema dimittere, burzliwy, ten- 
tus, marę, noctes, u poet 

Hibema, patrz Iberus. 
Hibrida, ae, m. 1 i. dwojakiego 
rodu lub początku (jeżeli ojciec 
jest Rzymianinem lub wyzwoleń- 
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cam, matka zaś cudzoziemką lab 
niewolnicą). 

Hio, haec, hoc, zaimek wskazujący y 
ten, ta* to, ożywa się tak przy¬ 
miotom jak i rzeczOwnie; stąd: 
hoc commodi est, quod-, ta jest 
korzyść, źe-; hoc copiarum; jeżeli 
o dwóch przedmiotaćh jest mowa 
hic odnosi się do bliższego, ille 
do dalszego, hic, ten, ille, tamten, 
ów; hic idem, tenieaam, ten wła¬ 
śnie; hos eosdem mottu perturba- 
tiones dizerimus; często rodzaj 
zaimka hic położonego w znacze¬ 
niu snbjektu zgadza się z predy¬ 
katem i tłómaczy się przez to, 
hic ego sum, to ja jestem; hanc 
specicm libertatis esse, jest to po¬ 
zór wolności; hic labor est, jest 
to praca; hoc ze stop- wyż. tóm, 
de quo hoc plnra referemus, quod-; 
atque hoc amplius; hoc libentius; 
hoc curiosior, także przysłówkowo: 
hoc, quod-,dla tego, źe-, w tym 
zamiarze, in hoc, ut aliis esset 
materia© satis; ez hoc, stąd: per 
haec lub his, pizez to, tym spo¬ 
sobem , oh haec, dla tego; ad hoc, 
a do tego, nadto, oprócz tego; 
2) w odniesieniu do czasu: ten, 
obecny, teraźniejszy, usque ad 
hanc aetatem; hoc tempom; his 
diebus; haec imperii potestas; haec, 
obecne okoliczności; przysłówkowo: 
post haec, potćm; iuter haec, tym¬ 
czasem, 3) w odniesieniu do nast. 
zdania względnego: ten, taki, de 
his rebus, de quibus colloqui ro¬ 
lo; ei iis locis, in quibus; hae 
sedes, e quibus; z nast. ut lub 
ue i tr. łącz., hoc animo eaSe de- 
bebis, ut-; hoc consilio, ut-; his 
conditionibus; ze spój. quod, sed 
hoc superari, quod- eaccedebant. 

Hio, prtytł. tu, na tćm miejscu; 
takie: na to, wtedy, przy tóm; 
przy tćj sposobności. 

Hlooe, baecce, hocce, tenże, tai, 
toż; pytając: biedne, tenieto 11 d. 

Hiem&lis, e, zimowy, tempus; 
burzliwy, na burzę wystawiony, 
narigatio. 

Hiemo, 1. zimować, być na leżach 
zimowych; 2) burzyć się, być 
burzliwym, marę hiemat. 

Bierna, hicmis, i burza, nawał- 
uość, niepogoda, zima; stąd: zi¬ 
mno, właś. i przenoś, u poet.; 
przy oznaczeniu lat: post certas 
hiemes. 

Hiero Como, i. miasteczko w Karyi. 
Hiero, ónia, m. imię dwóch kró¬ 

lów Syrakuzy; stąd: Hieronioua, 
a, urn, do Hierona należący. 

HierophAnta, lub -es, ae, m. wy¬ 
kład acz obrzędów religijnych i ka¬ 
płan u Greków i Egipcyan. 

Hierosoiyma, orum, n. i -a, aa, 
i. główne miasto Judei; Jeruza¬ 
lem; stąd: Hieroflolym&rius, zdo¬ 
bywca Jerozolimy, przydomek Pom- 
pcjusza. 

Hilire, przysł. wesoło; z wypogo- 
tizoućm czołem. 

Hil&ris, e, wesoły, dobrój myśli. 
Hilaritas, fttU i. wesołość, wypo¬ 
godzenie oblicza, risns cum hila- 
ritate. 

Hilariter, przysł. wesoło. 
Hilaro, i. rozweselić, wprawić 

w humor wesoły, aliquem; sensom. 
Hilaruitts, a, um, nieco wesoły. 
Hilla, ae, i. kiszka nadziewana, 

kiełbasa. 
Hlluin, i, n. odrobina, bardzo ma¬ 
ło czego, neque (nec) hilum, ani 
odrobiny, wcale nic. 

Himella, ae, i. rzeczka w krainie 
Sabinów. 

Himera, ae, i nazwisko dwóch 
rzek w Sycylii; takie miasto 
nad tą rzeką; Himera, orum, n. 
u poet. 

Hino, przysł. 1) w przestrzeni: 
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a) stąd, z tego miejsca, a uobis 
hinc profecti; nos hinc Borna qui 
Teneramus; — przenoś, stąd, z tej 
przyczyny, hinc effingis; hinc illac 
Ucrim&e; odium; b) z tej strony, 
hino illincąue lub hinc atque il- 
linc, na tej i tamtej stronie, po 
obu stronach; także: hinc &tque 
hinc vasti scopuli; 2) v czasie: 
odtąd, od tego czasu, hinc con- 
sułes cocpere creari. 

Hinnio, 4. rżóć. 
Hinnitus, us, m. rżenie. 
Hinnnleua, i, m. jelonek, sama 

samiec. 
Hio, 1. rozstępować się, rozpadać 

się, otwierać się, pękać, szczegół, 
dyszeć usta otworzywszy; stąd: 
chciwie się za czem ubiegać, ne 
indućat emtorem hiantem; dziwić 
się, hunc plausus hiantem corri- 
piunt; — przenoś, hifiutia loqui, 
mówić bez połączenia okresowego. 

Hippagogoe, o rum, z. statki wodne 
do przewożenia koni. 

Hippo, ónis, m. nazwisko kilku 
miast; 1) w Afryce: H, regius, 
w Numidyi; ó) H. diarrhytus, 
w krainie Kartagińskićj; 2) w Hisz¬ 
panii Tarrakoncńskiej. 

Hippocentaurua» i, tn. bajeczne 
zwierzę z konia i człowieka zło¬ 
żone. 

Hłppocrfine, es, z. zdrój w Beocyi 
przy Helikonic. 

Hippodamfi, fis, i -ia, ae, i. cór¬ 
ka Enomausa (Oenomaus) króla 
Pizy w Elidzie; 2) żona Pirytousa. 

Hlppodromoe, i, m. plac gonitwy 
dla koni, wozów. 

Hippolitfi, es, lnb -a, ae, i. kró¬ 
lowa Amazonek, siostra Autyopy 
i Mcnalippy, żona Tezeusza; 2) 
żona Akasta. 

Hippolytua, i, *». syn Tezeusza. 
Hippomfines, ae, lub is, m. mąż 
Ala! anty; 2) ojciec Limouy, która 

stąd. Hippomenfiia, idia, z. oazy* 
wa się. 

HlppOn&z, actis, m. uszczypliwy, 
jambiczny poeta z Efezu; stąd: 
Hippon&otfins, a, urn, do Hippo- 
naksa należący, Hipponacteos ef- 
fugere vir possumus versus. 

Hippotad.es, ae, m. przydomek 
Eola, jako wnuka Hippotesa. 

Hippotoxóta, ae, m. łucznik koimy. 
Hippftras, lub -os, i, m. gatunek 
ryby. 

Hir, ręka, wyraz dawny z grec¬ 
kiego. 

Hiroulns, i, m. koziołek. 
Hircus, i, m. kozieł; parkot koźli. 
Hirnella, ae, z. dzbanek, naczyń¬ 

ko do ofiar. 
Hirpinl, orum, m. lud w niższćj 
Italii; stąd: Hirpinus, a, um,do 
Hirpinów należący, ager, pubes. 

Hireutua, a, urn, kosmaty, najeżo¬ 
ny, szorstki. 

Hlrtircs, a, um, nazwisko Bzym- 
skiego rodu; stąd: Hirtinus, a, 
um, Hirtyński. 

Hirtus, a, um, kosmaty, kudłaty, 
najeżony, szorstki; ovcs, tunica; 
przenoś, nieokrzesany, iugenium. 

HirUdo, inia, z. pijawka; — prze¬ 
noś. niszczyciel, aerarii. 

Hirundo, InU, i. jaskółka. 
Hlsoo, Ćre, rozstępować się, otwie¬ 
rać usta, pr^ebąkuąć; 2) przęch, 
ustnie przedstawiać, mówić, reges 
et regum facta. 

Hispalis, is, z. miasto w Hiszpanii 
betyckićj. 

Hispania, ae, i. Hiszpania, pół¬ 
wysep Pirenojski, rzeką Iberis 
podzielona na część zwaną Rispa- 
uia citerior, późnićj H. Tarraco- 
nensis, i H. ulterior, później Lu- 
sitania lub Baetica; Hisp&niae, 
obie Hiszpanie; stąd: a) Hispa- 
niensis, e. Hiszpański; bj His- 
panus, a, uin, Hiszpański; rzecz. 
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Hispani, orum, m. Hiszpanie, 
mieszkańcy Hiszpanii. 

Hiapidua, a, um, szorstki, chro¬ 
powaty, najeżony. 

His ter, patrz Istcr. 
Hlatdria, ae, i. wiedza, znajomóść, 
poznanie, si quid i u ca epistoła 
historia dignum; stąd: opowiada¬ 
nie, opisauie dziejów, historya, 
dzieło historyczne. 

Hifltorloua, a, um, tyczący się dzie¬ 
jów, dziejopisarski; rzeczow. dzic- 
jopis, historyk. 

Hiatrio, Onia, m. aktor teatralny 
Hiuloe, przysł. rozpadając się. l oz- 

twierając się; h. loqui, mówić 
z otwartemi ustami, dia zhiegu 
samogłosek. 

Hiuloua, a, um, rozpadły, roz- 
twarty, rozłupany, concursus rer- 
horum lub voces h. (mowa mają¬ 
ca obfity zbieg samogłosek). 

Hoo, przytł. dawna forma zamiast 
hnc, ku tćj stronic, hoc omnipo- 
tens dcsceudit. 

Hodie, przysł. dzisiaj, dnia dzi¬ 
siejszego; także: tej nocy; 2) tern, 
obecnie, hodic quoquc, jeszcze te¬ 
raz, hodieque, i dziś jeszcze, do 
dnia dzisiejszego, 

Hodiemus, a, um, dzisiojszy, ad 
hodiemum diem, do dnia dzisiej¬ 
szego. 

Hoed- patrz haed- 
Homirui, i, m. sławny starożytny 
poeta Grecki; stąd: Homerlcus, 
a. um, do Homera odnoszący się, 
od niego pochodzący. 

Homioida, ae, m. zabójca, mężo- 
bójcs; 2) rycerz waleczny, stra¬ 
szny, który na wojnie wielu nie¬ 
przyjaciół zabił; poct. o Hektorze. 

HomŁoldlcun, ii, n. mężobójstwo. 
Homo, inia, m. człowiek, w znacz. 

ogóL mężczyzna lub niewiasta, o- 
soba, w Licz. mu. homines, ludzie; 
Inter homines esse, żyć, obcować 

z ludźmi; b) także w ogóle, za¬ 
miast is lub hic, persuadt homi- 
ui, zamiast ei: ibi homo coepit 
me obseerare; c) w odniesieniu do 
rozmaitych przymiotów, uczucia, 
rozumu, charakteru i t. p., nihil 
hominis est, zły człowiek, nikcze¬ 
mnik; si homo esset, gdyby miał 
uczucie; Demosthcnes et Homems 
summi sunt, sed tamen homines, 
podlegający ułomnościom, błędom: 
d) człowiek należący do kogo, słu¬ 
ga, niewolnik, homines arcesse; 
a tuis hominibns abesse; e) w licz. 
mn. żołnierze piesi; tribus mili- 
hus hominum occisis; triginta mi- 
libus hominum et quatuor mili- 
bus ęquitum; f) człpwiek z tóm 
co posiada, własność człowieka, 
hominis manceps lit Chrysogoous. 

Homóló, ós, 5 góra w Tessalii. 
Homullus, i, m. człowieczek, bie¬ 
daczek, biedny człowiek. 

Homunoio, ónia, i hoinunculus, 
i, m. człowieczek. 

Honeat&mentum, i, n. ozdoba,pa- 
cis; nullo houestamentoegetTirtus. 

Honestas, AtU, ź. cześć, dobre 
mniemanie, honestatem omnem 
amittere; w licz. mn. odznaczanie 
się, znakomitość; 2) uczciwość, 
zacność, przystojność, rit&e; re- 
mota ab honestate; 3) piękność, 
okazałość. 

Honeste, przytl zaszczytnie, przy¬ 
zwoicie; 2) uczciwie, cnotliwie. 

Honesto, 1. uczcić, zaszczycić, o- 
zdobić, upiększyć, aliąuom hono- 
re, laude; beneficiis; arma hone- 
stab&nt. 

Honeatua, a, um, zaszczytny, czci¬ 
godny, znakomity, honesto gene- 
re, loco i t. p. vir, civis, adolw- 
cens, miles; honesti, ludzie zna¬ 
komici , poważani; 2) uczciwy,cno¬ 
tliwy, przyzwoity, honesta atque 
turpia; honostum, cnota; o no- 
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czach nieżywotnych: a) okazały, 
conriTium, funus; chlubny, za¬ 
szczytny, stipendia; b) piękny, 
przystojny, os; honestum, coś pię¬ 
knego; nomen, pięknie brzmiące. 

Honor, patrz honos. 
HonorabUia, e, czcigodny, sza¬ 

nowny. 
Honoririua, a, om, dla wyrzą¬ 

dzeni* komu czci zrobiony, dany, 
obrany, ?inum, frumentum; ope¬ 
ra, arbiter, tumultu; delectare ho¬ 
norarium est (robi się dla wyrzą¬ 
dzenia czci słuchaczom). 

Honoratę, pnysl. zaszczytnie, ze 
czdą. 

Honor4tus, a, um, czczony, sza¬ 
nowany, poważany, będący w po¬ 
szanowaniu, apud aliquem; locus, 
militia i t. p.; 2) zaszczycony go¬ 
dnościami, homo. Tir. 

Honoriftoe, przysł. ze czdą, z u- 
nzanowaniem. 

Honorifious, a, um, zaszczyt przy¬ 
noszący, zaszczytny, czcigodny; 
stop. wyż. houorificentior, najwyż. 
honorificentissimus; mentio, im¬ 
perium. 

Hondro, 1. czcić, szanować, za¬ 
szczycać, cześć oddawać, aliąuem; 
Tirtutem; aliqua re, donis, selia 
curuii; toga pretexta; stąd: uświe¬ 
tnić, diem; obchodzić ze czdą, 
ex$cquias alicujos. 

Honórus, a, um, cześc przyno¬ 
szący, zaszczytny, fama. 

Honos, i honor, 6ri», m. cześć, 
uszanowanie, zaszczyt, honorem 
alicui tribucre; aliquem houore 
afficere; csse in honore apud ali- 
quem; dostojność, urząd, godność, 
honores nonpetiit; honoribus am- 
plissimis perfunctus; ofiara, cześć 
wyrządzana bogom, poet supplex 
aris imponat honorem, Baccho di- 
cemushonorem: ozdoba, piękność, 
wieniec, laetos afflafit honores; 

anctus honore caput; o płodach 
ziemi: ruris honores; o liściach 
drzew: aquilo docussit honores 
silris; Honos, bożek czci i za¬ 
szczytów. 

Hora, ae, i. czas, remi temporis; 
zwykle: godzina, prima (ad 8 do 
7); quarta <od 9 do 10); octafft 
(od 1 do 2); nona (od 2 do 3) i t d.: 
suprema (o śmierci); in horas, od 
godziny do godziny, co godzina; 
una hor4, lub in hora, w jednćj 
godzinie, w licz. mn. Zegar, mit- 
tere ad bor&s; moren boras; 2) 
Hora, ae, i. imię ubóstwiony 
Hersyłii, bogini młodości; 3) Ho¬ 
ra©, arom, i. córki Jowisza i Te¬ 
midy, bogini pór roku. 

Hor&tius, ii, m. nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Hordeum, i, fi. jęczmień. 
Horltae, arom, m. plemię Indyjskie. 
Hornótlnua, a, um, tegoroczny. 
Hornus, a, um, tegoroczny. 
Horologium, ii, n. zegar. 
Horrendus, a, um, straszny, o- 

kropny; przysl. horrendum, stra¬ 
sznie, bcllua horrendum stridens; 
2) zadziwiający, podziwienia go¬ 
dny, rirgo. 

Horreo, 8ro, jeżyć się, z przypt 0. 
horret seges aristis; phalanx hor- 
rens hastis; corpora horrent setis; 
marę h. flnctibus; h&stae horren- 
tea, capilli, comae horrent; 2) 
o istotach żywotnych: od zimna 
drętwieć, drżóć; lękać się, drźćć 
od strachu, horrere auimo; z nast. 
zdań. pytającćm, horreo, quemad- 
modum acccpturi sitis; ze spój. 
ne i tryb. łącz.; w znacz, pizech. 
lękać się czego, wzdrygać się na 
co, crimcn, crudelitatem alicujus, 
tela, perieoium, judidum et do- 
lorpm; także: z tr. bezok. horreo 
dicere, aspicere. 

Horreaoo, horrui, 3. jeżyć się. 
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ipnryp. 6. brachia horreacunt ril- 
Rb; h. setis; seges horrescit ensi- 
bus strictis; marę coepit horres- 
cere; 2) o istotach żyjących: z bo- 
jaiai drżćć, wzdrygać się, hor- 
resco referens, drżę, gdy to mó¬ 
wię; takie w znacz, przech.: lękać 
się czego, morsus futuros; mortem; 
z tryb. bez. progredi. 

Hornom, i, n. szpichlerz, maga- 
, skład zbożowy, stodoła; poct. 
pszczelny, floribus horrea te- 

zcnt; skład mrówek. 
HorribiUa, e, straszny, przerażają¬ 
cy, przejmujący zgrozą; 2) dzi¬ 
wny, podziwiania godny, celeritas. 

Horride, prfytl bez ozdoby, po- 
prostu. 

Horridulua, a, um, niegladki, nie¬ 
okrzesany, nieozdobny. 

Horridus, a, um, sterczący, naje- 
żony, caesaries, barbnla, myrtus; 
nieuprawny, locus; przykry, ostry, 
torowy, tempestas; o osobach, 
sposobie życia, charakterze, u- 
kształceniu: surowy, odpychający, 
dziki, geris; te negligit horridus; 
o sposobie wyrażenia myśli: pro¬ 
sty, bez ozdoby, oratio; Tubero 
ut rita sic orationc horridus; 2) 
o zimnie: przeraźliwy, ostry, spra¬ 
wujący drżenie, deccmben brum a 
horrida gelu; straszny, okropny, 
grando, beila, proelia. 

Horrifer, a, um, postrach niosą¬ 
cy, przerażający, prodigium,Eryn- 
nis; 2) zimno niosący, boreas. 

Honrifico, 1. przerażać. 
Horriiious, a, um, przerażający. 
HorrUónus, a, um, straszliwie 

brzmiący. 
Horror, óris, m. dreszcz, drżenie, 

w skutku zimna, febry, bojaźni i t p.; 
2) strach, trwoga, szczegół, bo- 
jaźń we względzie religijnym, u- 
szanowanie, numinis. 

Horta, ae, ł. miasto w Etruryi; 

stąd: Hortlnua, a, um, Hor- 
tyńaki. 

HorUman, inla, i hortamentum, 
i, n. środek zachęcania, zachęta, 
podnieta. 

Hortttio, onis, i. zachęcanie, po¬ 
budzanie. 

Hort&tor, ÓrU. m. pobudzający, 
zachęcający do czego, studii; pod¬ 
żegacz, scelerum. 

Hortatua, ns, m, pobudzanie, za¬ 
chęcanie, namawianie, hortatu a- 
licuius. 

Hortensius, nazwisko Krymskiego 
rodu; przym. Hortensius i Hor- 
tensianus, a, um, do Hortcnsyu- 
sza należący, lei H.; Ilia Horteu- 
siana, pismo o filozofii pod tytu¬ 
łem Hortensius. 

Hortlnua, patrz Horta. 
Hortor, 1. napominać, zachęcać, 
zagrzewać, dodawać ochoty, po¬ 
budzać, namawiać, milites; ze 
spój. ut lub ne i tryb. łącz. lub 
samym tryb. łącz.; ad lub in a- 
liąuid; de aliąua re; z 4 przyp. 
rzeczy, h. pacem; z tryb. bezok.: 
h. accipere; seąui; multis hortan- 
tjbus; także w znacz, biern. hos- 
te hortato; o przedmiotach nieży¬ 
wotnych: mułtae res hortabantur, 
wiele miał pobudek do tego. 

Hortulua, i, m. ogródek, w licz. 
mn. część winnicy. 

Hortus, i, m. ogród; w licz. mn. 
ogrody dla rozrywek; takie: ja¬ 
rzyna, ogrodowina. 

Hospoa, itis, m. 1) obcy, przyby- 
lec, ni ©obeznaj miony z czem, in 
aliąua re; hujus urbis; zwykle 2) 
gość lub 3) przyjmujący gościa; 
4) połączony związkiem gościn¬ 
ności. 

Hospita, patrz hospitus. 
HoapiUlii, e gościnny, gości ty¬ 

czący* się, Jupiter, dii, opiekują¬ 
cy się gościnnością; 2)gości chęt- 
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nie przyjmujący, in suos cu- 
riales. 

Hospitalitas, i.tis, i. gościnność, 
przyjmowanie przyjacielskie, go¬ 
ścinne. 

Hospitaliter, przytl. ludzko, go¬ 
ścinnie. 

Hoapititrm , ii, n. gościnność, zwią¬ 
zek gościnności, przyjaźni, uwa¬ 
żany za święty u starożytnych, 
intercedit mihi cum aliquo hospi- 
tium; facere cum aliquo hospi- 
tium, stąd: a) gościnne przyjęcie, 
ugoszczenie, aliqucm hospitio ac- 
cipere, excipere, iuritarc; b) go¬ 
spoda, dom gościuuy, h. parare, 
rennuciare, adducere lub dedu- 
cere in hospitium; cj mieszkanie, 
przebywanie zwierząt, pecus it 
in deserta sine ullis hospitiis. 

Kospitns, a, urn, obcy, rzcczow. 
hospita, obca kobieta, gość; 2) 
gościnny, przyjacielski, terra, ur- 
bes, tecta; rzeczow. hospita, ae, ć. 
gospodyni- 

Hostia, ae, L bydlę ofiarne; ofia¬ 
ra błagalna. 

Kostiotcs, a, urn, nieprzyjacielski; 
in hostico, w kraju nieprzyjaciel¬ 
skim. 

HostUis, e, nieprzyjacielski, pars, 
porów, familiaris; 2) nieprzyja¬ 
zny, hostilia, ium, m. kroki nie¬ 
przyjacielskie, przygotowania do 
woiuy, 1 t. p.; hostilia facere, 
auacre. 

HoatUiter, przytl. po nieprzyja¬ 
cielsko, agere. 

HontUius, a, urn, nazwanie Krym¬ 
skiego rodu; przym. do Hostyliu- 
sza należący. 

Hostio, Łre, oddać wet za wet; 
2) bić. 

Hostia, is, m. i z. obcy, cudzo¬ 
ziemiec, zwykle: nieprzyjaciel, 
z przyp. 3. niepizyjazny, nieprzy- 
jaiuie usposobiony we względzie 

wojennym i politycznym, czasem 
nawet w stosunkach prywatnych: 
omnium hominum; humani geno- 
ris; domesticus. 

H. B., znaczy Sestertius, co porów. 
Huo, przysl. tu, na pyt. dokąd: 
huc ex Asia decedens; h. excire; 
mitterc, vcnire i t. p.; 2) do tego, 
nadto, huc adduut; huc accedat; 
3) do tego stopnia, tak dalece, rem 
huc deduxi; huc malorum ventum 
est (do tego stopnia nieszczęść 
przyszło); huc arrogautiae vene- 
rat (do takiego zuchwalstwa się 
posunął). 

Huooine, przytl. czy aż tu? czy 
tak daleko? hucclne omnia reci- 
derunt? 

Hucusąue, przytl. aż dotąd, ai 
tak dalece. 

Hui, wykrzyknik zadziwienia f 
Hujuscemddi i łmjnsmódi, taki, 
takowy, tego rodzaju. 

Humane, przysł. po ludzku; 2) ro¬ 
zumnie, rozsądnie, loqui; inter- 
ralla rides h. rommoda (dosyć 
znaczne, wielkie); 3) grzecznie, 
łaskawie, humauissime nobiscum 
jocatur. 

Humanitas, fttis, i. człowieczeń¬ 
stwo, ludzkio uczucia, skłonności, 
ludzkość, uprzejmość, życzliwość, 
łagodność, humamtatem exuere; 
humanitatis est aliorum comjnodis 
consulero; polcrowność, smak de¬ 
likatny, uczucie delikatne, poli- 
tior humani tas; stąd* studia hu- 
m&nitatis, nauki piękne. 

Hura Anifcer, przysł. po ludzku; stąd: 
grzecznie, uprzejmie, łaskawie, 
literae humanius scriptae. 

Humanitua, przysl. po ludzku, o- 
byczajem, sposobem Ludzi, si quid 
mihi humanitns accidisset (gdy¬ 
bym umarł). 

Hum&nus, a, urn. ludzki; humanu m 
est, jest rzecz ludzka; res huma- 
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hm łub hamana, los ctfo wieka, 
przypadki, przygody i t. p.; hu- 
manns, należący ao rodu ludz¬ 
kiego, człowiek, possum falli, at 
h.; uprzejmy, grzeczny, homo bel- 
las et humanus: uczouy, wykształ¬ 
cony; homines periti et humani. 

Humttię, ónłs, i. pogrzebanie, 
pogrzeb. 

Htuneoto, 1. zwilżać, skr&piać, la- 
crimis ora. 

Humeotus, a, om, odwilżony; skro¬ 
piony, wilgotny. 

Humeo, ero, byc mokrym, wil¬ 
gotnym; humens, wilgotdy, pu- 
gnabant humentia siccis. 

Humfcrus, i, m. ramię, barki; 
przenoś, comitia humeris suis su- 
stiuere; 2) u zwierząt: łopatka. 

Humesoo, fcre, zwilgotnieć, stawać 
się mokrym, wilgotnym. 

Humldulus, a, um, nieco wilgotny. 
Humidus, a, um, wilgotny, mo¬ 

kry; rzcczow. humidum, i, n• miej¬ 
sce wilgotne. 

Humifer, a, um, wilgotny, wil¬ 
goć przynoszący. 

Kundlu, e, nizki,niewysoki, ma¬ 
ły: pod względem wzrostu: humi- 
lis statara; — przenoś, a) nizki, 
nizkiego pochodzenia, nizkiego sta¬ 
nu; pod względem znaczenia i wła¬ 
dzy: mało znaczący, słaby; pod 
względem zasług nizko stojący; 
także o rzeczach nieżywotnych: bie¬ 
dny, lichy, pospolity; małej war¬ 
tości, restitus, ars; f>) pod wzglę¬ 
dem nastrojenia umysłowego: u- 
padty na dfuchu, pokorny, uniżo¬ 
ny, uległy, ulegający, humili ani- 
mo ferro; także: podły, płaszczą¬ 
cy się, assentator; c) pod wzglę¬ 
dem przedstawienia: nizki, prosty, 
bel wyższego polotu , oratio. 

KumiUt&s, fctls, i. nizkość; na- 
ńum, nizka budowa; siderum, 
nizkie położenie; animalium, ar- 

borum, nizki wzrost; — przenoś 
a) nizkość rodu, pochodzenia; 
w odniesieniu do znaczenia 1 mo¬ 
cy: mała władza, słabość, id se 
facile er humilitate sua probare 
posse (może usprawiedliwić tóm, 
że małe ma znaczenie, małą wła¬ 
dzę) ó) pod względem usposobie¬ 
nia umysłowego: upadek na du¬ 
chu, uniżoność; habet humilita- 
tem metus; saepe m&gnificentia 
plus proficit, quam humilitas et 
obseeratio. 

Humili ter, prtysl. biednie, ubogo, 
exsequias alicujussepelire; 2) po¬ 
dle, uniżenie, niewolniczo, sen- 
tire, serrire. 

Humo, 1. grzebać umarłych, spra¬ 
wiać pogrzeb. 

Humor, óris, wszelka wilgoć, ciecz, 
woda i t p.; h. Bacchi, wino; 
h. lacteus, mleko; h. circumflnus, 
morze, poet 

Humus, i, 2. ziemia, zwierzchnia 
część ziemi, grunt, humi i humo, 
na ziemi; surgere humo, powstać 
z ziemi; 2) poet. kraj, okolica, 
Pontica, Punica. 

Hyacinthinus, a, um, hyacydtowy. 
Hyaointh.ua, i, m. młodzieniec La- 

cedemoński, gdy nieszczęśliwym 
przypadkiem został zabity, z krwi 
jego powstał kwiat hyacinthus, 
i, m. hyacynt; stąd: Hyadnthia, 
orum, n. święto trzydniowe w La¬ 
konii na cześć Hyacynta. 

Hyades, um, ż. siedm gwiazd na 
czole ionstellacyi Byka, podług 
bajecznćj powieści miały to być 
córki Atlasa. 

Hyaena, ae, z. bycna. 
Hyalus, i, m. szkło. 
HyampÓłis, is, i. miasto w Fo- 
cydzie. 

Hyanthes, um, m. pierwotna na¬ 
zwa Beotów od króla Hyasa;itąd: 
a) Hyanthfiua, a, um, Beotyćfa; 
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b) Hyantius, a, um, Beotycki, 
rzeczow. Hyantius, Akteon, wnuk 
Kadmusa, króla Bcotyckiego. 

Hyarótia, idia, m. rzeka w I11- 
dyach. [ciec lub brat Hyad. 

Hy&a, antis, m. syn Atlasa i oj- 
Hybla, ae, lub -e, es, ż. góra 
w Sycylii obfitująca w rośliny 
przydatne dla pszczół; stąd: Hy- 
blaeus, a, um, Hyblcjski; 2) iiuię 
trzech miast w Sycylii; stąd: Hy- 
blenses, ium, m. Hyhlensowie. 

Hydaapea, is, t». rzeka w In- 
dyacb. 

Hydra, ae, i. wąż wodny; 2) gwia¬ 
zdozbiór (anguis); 3) h. lernaea 
lub samo h., dziwotwór w jeziorze 
Lerna zabity przez Herkulesa. 

Hydraulua, i, m. narzędzie mu¬ 
zyczne wodne. 

Hydria, ae, i. dzbanek, naczynie 
gliniane do wody. 

Hydrópicus, a, um, Wodną pu¬ 
chlinę cierpiący. 

Hydropa, opis, m. wodna puchlina. 
Hydrus, lub -os, i, m. wąż wo¬ 

dny; poet. w ogóle: wąż. 
Hydrus, Ctntia, z. i Hydruntum, 
i, n. miasto w Kalabryi. 

Hylas, ae, w. syu Tyodama, to¬ 
warzysz Herkulesa w wyprawie 
Argonautów. 

Hyllus, i, m. syn Herkulesa, mąż Joli. 
Hymen, enla, m. bożek małżeństwa, 

którego przedstawiano w postaci 
młodzieńca przystrojonego z po¬ 
chodnią w ręku; 2) śpiew weselny. 

Hymenaeus, lub -os i, i*, pieśń 
weselna, poet. wesele; 2)=:Hymen. 

Hymettus, lub -os, i, tn. góra 
w Attycc, obfitująca w zioła dla 
pszczół przydatne i w marmur, 
stąd: Hymcttius, a, um, do Hy- 
mettu należący. 

Hypaepa, orum, n. miasto w Lidyi. 
Hypanią, is, m. rzeka w Sarma- 

cyi Europejskiej. 

Hypaaia, is, m. rzeka w Indyach. 
Hypata, ae, i. miasto w Tessalii; 
stąd: a) Hypataeus, a, um, Hy- 
patejski i Hypataei, orum, n». Hy- 
pateowie; b) Hypatensis, et Hy- 
pateński. 

Hyperbdrei, orum, m. lud ba¬ 
jeczny w krainie najdalej na pół¬ 
noc posuniętej mieszkający; Stąd: 
Hyperboreus, a, um, zaboreaezo- 
wy, “północny. 

Hypfrrión, 6nia, m. syn Urena 
i Ziemi, ojciec Słońca, Księżyca 
i Jutrzenki; lub samo Słońce; 
stąd: Hyperiouis, idia, i- córka 
Hypcryona, Jutrzenka. 

Hypermneatra, ae, i. najmłodsza 
z Danaid, żona Linceusza. 

Hyphaaia, patrz HypaSis. 
Hypodidaacalua, i, m. podnaucjcy- 
ciel, zastępca nauczyciela. 

HypomnOma, atia, n. objaśnienie, 
przypisek, zapisanie dla pamięci. 

Hypothóoa, ae, i. zastaw, zakład, 
bezpieczeństwo, które się zapisuje 
wierzycielowi mianowicie na do¬ 
brach nieruchomych. 

Hypaipyle, es, lub-a, ae, i* cór¬ 
ka Toasa, królowa Leinnu, stąd: 
Hypaipylóua, a, um, do Hypsi- 
pyli należący. 

Hyrcani, orum, v% mieszkańcy 
krainy zwanej Hyrcania, ae, i. 
leżącej między Mcdyą, Partami 
i morzem K&spijskiem. Stąd: ai 
Hyro&nua, a, um, Hyrkański; 
b) Hyrcanius, a, um, Hyrkański, 
marę, część morza Kaspijskiego. 

Hyrie, es, i. miasto i jezioro 
w Beocyi. 

Hyrieus, Si, m. ojciec Oryona; 
stąd: Hyrieua, a, um, do Hy- 
ryeusa należący. 

Hyrtacidea, ae, m. syn Hyrtaka, 
Nizus. 

Hyat&spes, is, lub i, m. ojciec 
Daryusza. 
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I. 
Iftooh.na» i, rn przezwisko Bachu¬ 
sa; poet. wino. 

IimMoi, a, un, jambicki, tyczą¬ 
cy się jam bu. 

Iambua, i, ». miara wiersza dwu- 
zgłoskowa w-; stąd; wiersz jambicki, 
poemat jambicki, Archi loch u m 
proprio rabies armaTit iambo. 

Iapfttua, i, m. ojciec Atlasa, Epi- 
meteusza i Prometeusza; stąd: la- 
petiónidos , ae, m. potomek tapeta. 

Iapjrdea, urn, m. lud w llliryi; 
stąd: «) lapys, ^dis, do Iapydów 
należący; b) łapy di a, ac, i. krai¬ 
na Iapydów. 

Iapyx, Jgia, »* »yn Dedala, który 
panował w kraju nazwanym od 
jefo imienia. Iapygla, ae, i. 
część Apnlii lub Kałabryi; stąd: 
yrtym. Iapyx, ygis, i Iapygius, 
a, nm, do Iapyga lub do la- 
pygii należący; - 2) wiatr zacho¬ 
dnio - północny, przyjazny dla 
żeglujących z Brunduzyum do 
Giecyi. * 

larba, i -as, ae, m. król Afrykań¬ 
ski; stąd: Iarbita, ae, m. Maury- 
tańczyk. 

Iardania, idis, L córka lardana 
(Omfale). [(Iasius). 

Iaaides, ae, m. potomek Jazynsa 
Iaaion, Cnie, i Iasius, ii, m. brat 
Dardana, zamiłowany w rolnictwie. 

Ittson, dnia, m. syn Ezona(Oeson) 
króla Tessalii, wódz Argonautów; 
stąd: Ia60nins, a, um, do Jazona 
należący; 2) władzca Fery (Phe- 
ra) w Tessalii. 

laapls, idia, ż. jaspis. 
Iaaaua, i, i. miasto w Karyi; stąd: 
Iassenses, inm, w. mieszkańcy 
Jassu. 

Iasrges, nm, m. ind Sarmacyi 
Europejskiej nad Dunajem; w licz. 
poj. Iazyx, 

Iberaa, um, m. lberowie Ind 
w Hiszpanii; Iber, fala, m. Ibe- 
ryjczyk, Hiszpan, stąd: 1)Iberia, 
ae, i. Iberya; ą) Hiszpania od 
słupów Herkulesa aż do gór Py- 
renejskicb; b)kraina Georgii w Azyl; 
2) Ibericus, a, um. Iberyjski, 
Hiszpański; 3) Iberus; a, nm. 
Iberyjski i Ibcri, oram, **. Ibe- 
rowie, Hiszpanie. 

Iberos, i, *». rzeka w Hiszpanii 
Terrakoneńskiój, Ebro. 

Iberms, a, um. patrz Ibeies. 
Ibi przt/sl. tam, pod względem 
miejsca; 2) tam, w odniesieniu 
do rzeczy, -zamiast in ea re, ibi- 
que jurentutem suam eiercait; 
3) pod względem czasu: wtedy, 
wtenczas, ibi demom, ibi tum, 
wtedy dopiero; ibi culpam in te 
transferet, wtedy winę na ciebie 
złoży. 

Ibidem, p rzygi. tamże, używa się 
w tychże znaczeniach, co ibi. 

Ibis, is, i idia, z. bocian, ptak 
poświęcony Izydzie. 

Icaria, ae, i. wyspa na morzu 
Egiejskićm. 

Icariua, ii, m. syn Oebaia, brat 
Tyndareusa, ojciec Penelopy, 
stąd: d) IoaiiOtis. idia, i. Ika- 
ryotyda (Penclopa). 

1. Ioarua, i, m. ojciec Erygouy, 
który do Aten przybywającego 
Dyouizusa gościnnie przyjął; po¬ 
między gwiazdy przeniesiony; stąd: 
Icarius, a, nm, Ikaryjski, canis, 
gwiazdozbiór. 

2. Ioarua, i m. Byn Dedala, od 
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którego wzięło nazwisko morze 
Ikaryjskie: stąd: Icarios, a, nin, 
Ikaryjski; I. mar© lub samo Ica- 
rium, część morza Egiejskiego 
przy wyspie Ic&ros lub Icaria. 

Iooiroo, patrz idcirco. 
Ioślos, i, m. brat Morfeusza. 
IcĆni, ©rum, m. lud w Brytannii 

południowej. 
Ichnaumon, dnia, m. szczur Egipski. 
Ieo, lei, ictum, 3. uderzyć, ugo¬ 
dzić, cios zadać, ictus, ugodzony, 
zabity, lapide, telo, ferro, pugno, 
fulmine, e coelo: subito aanguine 
ictus, tknięty apopleksyą; stąd: 
foedus icere, zawrzeć przymierze 
(ponieważ przy tćm zabijano by¬ 
dle na ofiarę); — przenoś, ictus, 
przerażony, dotknięty, poruszony, 
zaniepokojony, nora re, mętu; 
conscieatia. 

Iaonium, ii, n. miasto w Likaonii. 
Ictus, us, m. uderzenie, cios, u- 
klócie, hastae, pilorum; zapęd, 
natarcie, uno ictu contendere, nie¬ 
ustannie walczyć; takżfc: wymiar, 
takt; — przenoś, cios, dotkliwe 
prześladowanie, c&lamitatis, for¬ 
tuna©; roiuptas non habet ictum 
(nie ma silnego powabu) 

Ida, ae, lub -6, es, i. góra we 
Frygi:, miejsce czci Cybeli; 2) 
góra na wyspie Krecie, gdzie Jo¬ 
wisz był wychowany; stąd; Idae- 
us, a, un, do Idy odnoszący się. 

I&iliuic, ii, n. przylądek i miasto 
na wyspie Cyprze ze świątynią 
i gajem Wenery; stąd: o) Idalius, 
a, um, Id&lijski, i Idalia, ae, i. 
okolica miasta Idaiium ; b) Id&lie, 
fe, i- przydomek Wenery. 

Idoircc, pmytl. dla tego, dla tej 
przyczyny; 2) tak dalece, w mia¬ 
rę tego jak. 

Idem, eadem, idem, tenże sam, 
używa się neesoto. i przymiot, stąd; 
idem z prcyp. 2., ista habent ju- 

ris idem; idem saporis; altei* idem; 
zamiast alter ego alter, tu, a. 
ille, amicus eat tanouam altei 
idem (drugi ja); hic idem (tenże 
sam zupełnie); idem ille (właśnie 
ten sam); z nast. qui, atąue (ac), 
quam, ut i t. p. jak, jakby, co, 
eadem nrtus, quae in tuo proa- 
ro; unum et idem Tidetur esse, 
atąue id; iisdem fere rerbis, ut 
actum est; eandem potestatem re- 
stituit, quam si lata esset lei; 
stąd: z przyp. 3. podobnie jakby, 
iimtum qui serrat, idem facit 
occidenti (podobnie jakby zabijał); 
czasem znaczy: także, razem, ró¬ 
wnież, satrapom—eundemąue ge- 
nerum regis; idem multo plura 
bona feci; suarissimus et idem fa- 
cillimus, tiros fortes eosdem bo- 
nos esse; musici, qui erant quon- 
dam iidem poetae; w połączeniu 
z et i que, a nawet, certissimi, 
idemąne acerrimi; Asiam refertam, 
eandemąne delicatam. 

Identidem, pnytl częstokroć, po¬ 
wtarzając. 

Ideo, przytL dla tego, z tój przy¬ 
czyny. 

idióta, ae, m. nieumiejętny, nieu- 
czony, prostak. 

Id mon, Ónia, fil. ojciec Aracbny; 
stąd: Idmonius, a, um, do Idmo- 
na odnoszący się. 

IdomSneus, ei, lub eos, m. syn 
Deukaliona, król Krety, wnuk Ki- 
nosa. 

Idoneo, pnytł. stosownie, przy¬ 
datnie, składnie. 

Idoneus, a, um, zdatny, sposobny, 
stosowny, dostateczny, tempu* lo- 
cus, causa, rerba i t. p. idoneus 
ani cuiłibet; ad rem; z tryb. bez. 
foiis riro nomen dare idoneus; 
idoneum ?isUm est dicere; 2) go¬ 
dny, pewny, niewątpliwy, wiaro- 
godny, zwykle z qui i tryb. łącz., 
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idoneus est, qui impetret; res ido- 
net, de qua quaeratur; lub z prz. 
6 lub samo idoneus; sacpe homi- 
nibus idoneis de re famiłiari im- 
pertiendum; idoneos h&beo aucto- 
res; satis idonei testes et conscii. 

Idflme, ©i, i -aea, ae, i. kraina 
w Palestynie; stąd: Jdumaens, a, 
rnn, Idumejski, poet. Palestyński. 

Idus, qm, i. dzień miesiąca 15, 
w marcu, maju, lipcu i paździer¬ 
niku: w innych zaś miesiącach 
trzynasty. 

Idpia, ae, i. matka Medei. 
IffUimn, ii, tt. wyspa na morzu 
Tyrreńskićm. 

Igitur, gpój. więc, zatem, tedy, 
przeto, przy wyprowadzeniu wnio¬ 
sku ze zdań poprzednich kładzie 
się na początku, często też po je¬ 
dnym lub kilku wyrazach: igitur 
primum: babes igitur-; pro his 
igitur-; jeżeli chcemy wniosek u- 
wydatnić, kładzie się igitur na 
początku: jeżeli związek mowy 
jest przerwany, pi-zez nawias lub 
przytoczenia dłuższych zdań pod¬ 
rzędnych wyjaśniających, wtedy, 
wracając do głównego przedmio¬ 
tu, używa się igitur i znaczy 
toż samo co inąuam cum causam 
diceret—hoc igitur causam dicente. 

Iffnirua, a, um, nieświadomy, nie- 
biegły, niewiedzący, nieznający, 
z przyp. 2, także: z 4 przyp. i 
tryb. bez. lub zdaniem wzglę¬ 
dnym ; 2) nieznany, nieznajomy, re- 
gio hostibus ignara; lingua. 

X*nfive, i ignariter, przpsł. gnuśno, 
leniwo, opieszale, niedbale; nie- 
odważnie. 

Ignawia, ae, z. gnuśność, opiesza¬ 
łość, lenistwo; bojaźliwość, trwo- 
żliwość. 

Ignśr&i, a, um, opieszały, gnu- 
śny, leniwy, trwożliwy, bojażliwy, 
o przedmiotach nieżywotnych: nie- 

żyzny, nieurodzajny, uemus; igna- 
vo stupueruut rerba palato (umil¬ 
kli); nieskuteczny, pozbawiony 
mocy, sneeus; 2) czyniący gnu- 
śnym, leniwym, frigus. 

Ignesoo, Sre, zaognić się, zapa¬ 
lać się; — przenoś. 6 namiętno¬ 
ściach, ignescunt irae, gniew się 
zapala. 

Igneus, a, um, ognisty,pełen ognia, 
gorący, sol,acstas; poet.podobny 
do ognia, świecący się, purpu¬ 
ra; — przenoś, ognisty, zapalczy¬ 
wy, zapalony, prędki, rigor, furor. 

Ignioulus, i, m. mały ogień; — 
przenoś, iskierka, rirtntum; 2) żal, 
tęsknota, ign. desiderii. 

Ignifer, a, nm ,ognionośny, ognisty. 
IgnigSna, ae, m. w ogniu zrodzo¬ 

ny, przydomek Bachusa. 
Ignipes, pedis, ogniste nogi mający. 
Ignipótens, tis, m. władnący o- 
gniem, przydomek Wulkan a. 

Ignis, is, m ogień; saccr ignis, 
święty ogień Persów; ogień nocnej 
straży, często w licz. nm. ignibus 
cxstinctis; pożar; poet. o błyska¬ 
wicy i gwiazdach: igni corusco 
nu bila diridens, siderei ignes; 
blask, jasność, żywość, ignis ocu- 
lorum; zarumienienie twarzy, ignis 
ob os suffusus; stąd: sacer ignis. 
rodzaj choroby; — przenoś, igni 
spectatus (który wytrzymał próbę 
w ogniu); o nienawiści: norum 
ignem subjicere; poei. o miłości: 
caeco carpitur igni; o osobach u- 
lubionych: mens Ignis; o gwałto¬ 
wnym gniewie; o natchnieniu i za¬ 
pale poetyckim. 

Ignobilia, c, nieznany, niesławny, 
szczególniej o osobach z nizkiego 
stanu pochodzących (n Rzymian 
o tych, których przodkowie ża¬ 
dnego nfe mieli udziału w piasto¬ 
waniu najwyższych urzędów); nik¬ 
czemny, ruigus: słaby, lichy, ma- 
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łoznaczący, crritas, oppidam, vicaa, 
agmen i t. p. 

IgnobilitM, *tl*, i. niesłynność, 
inałoważnoić, małe znaczenie, rcs 
cst obscura ignobilitate viroram; 
2) nizkość roda, generis. 

Ignobillter, prtysL niepocześnie, 
niepozornie, niepok&źnie. 

Ignominia, ae, z. pozbawienie do¬ 
brego imienia, stąd: obelga, hań¬ 
ba, niesława, zniewaga, zawsty¬ 
dzenie, ignominia aliąuem aftice- 
re, ignominiarn injungere, inurere, 
okryć hańbą; ignominiarn delere, 
zagładzić hańbę; Ignomlnift nota- 
re, mówiono o naganie, którą da¬ 
wali Cenzorowie. 

Ignomiriiófle, p rzygi. obelżywie. 
Ignominióaus, a, urn, obelżywy, 
pełen hańby, wstydu. 

Ignor&biila, e, niewiadomy, nie¬ 
znany. 

Ignorantia, me, i. nie wiadomość, 
nieznajomość, ignorantia bon&rum 
rerum, nieznanie się na przysmacz- 
bach, 

Ignoratio, 6nis, i. nieznajomość, 
brak wiadomości, rerum mazima- 
ram, ciusarum. 

Ignóro 1. nie wiedzićć, nie znać, 
nie umićć; non ignoro, wiem do¬ 
brze; minime omnium ignoras, 
wiesz najlepiej; aliąuem lub ali- 
quid lub dc aliąuo; z 4 przyp. 
i tryb. bez. non iguorabat ea yo- 
re scripta; non ignoro, quis igno- 
rat, ze spójnikiem quin i tryb. 
łącz. ze zdań. względ. non iguo- 
Tat, qnid distent aera lupiuis; id 
tos ignor&re nolui (nie chciałem 
tego przed wami ukrywać); igno- 
rari, być nieznanym; ignorans 
z przyp. 2; eientus belii; ignora- 
tus, nieznajomy, niepoznany. 

Zgnoeoo, nóvi, nótum. 3. nie wle- 
dzióć, nie znać; 2) przebaczyć, 
odpuścić, darować, alicui; alicui 

focoatum, dełicta; alicujus in- 
sdtUe, festinationi, Titiis; Igno¬ 
tus, przebaczony. 

Istotna, a, um, nieznany, uio- 
znajomy; z nizkiego rodu; 2) nie 
znający kogo lub czego, nie obe- 
znajmiony, simulacra iguotis nota 
faciebat; ignoti faciem ejus quum 
intuerentur. 

l£uvlum, ii, m. miasto w Umbryi; 
stąd: Iguwlnl, ortun, f*. Iguwi- 
nowie i Igurinates, um, ». Igu- 
wiuaci. 

He, is, n. i ilium, ii, m. zwykł*; 
w licz. mn. ilia, kiszki, jelita, 
wnętrzności; ilia ducere, robić 
bokami; demitdt in ilia ferrum: 
ruwpantur ut ilia Codro (niech 
pęknie). 

Hercaonenees, inm, lub Herg&o- 
nea, um, IUurgaTonenses, ium, 
m. lud w Hiszpanii Tarrakoneu- 
skićj; stąd: cohors llłurgaTonensis. 

Herda, ae, i. główne miasto Her¬ 
dów w Hiszpanii Tarrakoneńskićj. 

Hergótea, um, m. lud w Hiszpa¬ 
nii Tarrakoueńskiej. 

Hex, lois, ś. gatunek dębu. 
Ilia, Iliacus, Iliad es, lii as, patrz 

Ilion. 
Hioet, == ire licet, wolno odejść, 
formula używana u Rzymian dla 
wskazania końca jakiej czynności, 
np. obrzędu pogrzebowego, sądo- 
wćj umowy; 2) natychmiast, prędko. 

IliensM, ium, m. lud w Sardynii 
IUensea, patrz Iliou. 
Ilignui, a, urn, dębowy. 
Ilion lub Ilium, ii, ». i Ilios,ii, 
i. główne miasto krainy Trojań¬ 
skiej, zwane także Troja. Stąd: 
a) Iliacus, a, um. Trojański; b) 
Iiiades, ae, m, Trojańczyk (Gani- 
medes); c) Ilias, idia, i. Trojan¬ 
ka tudzież sławny poemat Home¬ 
ra: Iliada, d) Ilienses, ium, m. 
mieszkańcy miasta Ilion, później 
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na miejscu zburzonćjdawnćj Troi 
wybudowanego; c) llius, a, na, 
Hijaki, Trojański; stąd: Ilia, ae, 
i. pochodząca z Ilionu (Rea Syl¬ 
wia, córka Numitora, matka za¬ 
łożycieli Rzymu); Iliad©*, ae, m. 
potomek liii (Romulus lab Remus, 
obadwaj: Iliadae fratrcs). 

Hidna, ae, i -e, es, córka Prva- 
ma, żona PolJmnestra; 2) Hekuba; 
Uionam edormit, patrz Edormio. 

Ilioc, ii, patrz Ilium. 
mthyia, ae, i. bogini opiekująca 

Sic położnicami. 
lllabófikotua, a,um,niezachwiany. 
IlUbor, lapsus, 3. wsunąć się, 
wpaść, wejść, wlaśc. i przenoś, 
in stomacłmm; adsensus; animis; 
2) obalić .się, upaść, si fractns 
illabatur orbis. 

HUo, prtjftł. tam; 2) tamtędy, for¬ 
te rerertebar illac. 

Illaorim&billa, e, nieopłakany; 2) 
nieubłagany, nie dający się Izami 
zmiękczyć. Pluto. 

niaerimo, 1. płakać nad czćm, o- 
płakiwać, malis; 2) kroplami wil¬ 
goć wydawać, pocić się, ebur 
moestum illacrimat templis, poet. 

lUaarimor, 1. płakać nad czćm, 
opłakiwać co, morti; 2) płakać 
w ogóle, si paulum potcs, illa- 
crimare. 

HIamus, a, um, nieuszkodzony, 
nieskażony. 

IUaeiftbilis, e, niewesoły, nieprzy¬ 
jemny, ora. 

Illaqueo, 1. usidlić; — przenoś, 
krępować, munera illaąue&nt duces. 

Ill*tus,a, um, patrz Infero. 
lUaudatu*, a, um, nie pochwalo¬ 

ny; 2) nie zasługujący na po¬ 
chwałę. 

Ule. illa, illud, ów, owa, owo, 
w przeciwstawieniu do hic, uży¬ 
wa się tak przymiotnie jak i rze- 
czownie; hic et ille, ten i ów. 

ten i ten, jeden i drugi; lik ant 
ille, ten albo ten; Ula et ille, 
ten i ten; ille ipae lab idem, ten¬ 
że sam, ten właśnie; w szczegół, 
a) dla pokazania znakomitości ja¬ 
kiej osoby lub rzeczy: ille, ten, 
ów, znany, sławny, Pittacus ille; 
magno illi Alezandro; w odnie¬ 
sieniu do zdania następnego: ten, 
ta, to, unum illud dico, quod-v 

UleoÓbra, ae, i. przyłuda, ponęta, 
podnieta, Toluptatis, peccandi, vi- 
tiomm. 

nieotus, a, um, nleczytany. 
Uiectus, a, um, tmieił. patrz Illicio. 
Hlepide, przyil. niezgrabnie, nie¬ 
przyjemnie. 

Illepidus, a, um, niezgrabny, nie¬ 
przyjemny. 

Illibatua, a, um, nienaruszony, 
nietknięty, diritiae. 

nilberiUIs, e, nieszlachetny, ską¬ 
py, nieuczyuny, nieużyty. 

Ililberilitas, itis, i. nieszlachetne 
postępowanie; skąpstwo, sknerstwo. 

Uliberftliter, przytl. nieszlachetnie, 
podle, skąpo. 

lilio, pnysL tam, w tamtej rzeczy. 
Illicio, lexi, lectum, 3. wabić, 

przynęcać, pociągać do czego, ad 
lub in aliąuidi 

Illioitua, a, um, niepozwolony, za¬ 
kazany. 

Ulico, przyst. zaraz, wnet, natych¬ 
miast. 

Ulido, lisi, lisum, 3. trącić o co, 
uderzyć o co, m8nus ad Tulnos; 
naves; 2) rozbić, roztłuc, roztrą¬ 
cić, serpens illisa. 

Hliffo, 1- przywiązać, związać-, a- 
liquid in alitjua re, lub alicui 
rei; manus post tergum; przypra¬ 
wić, przytwierdzić, przymocować, 
emblemata in poculis; przyłączyć, 
lepores in oratione; — przenoś, 
zobowiązać, ująć, aliąuem pignori- 
bus; pacem ćonditionibus (zrobić 



Illltn 388 

zależnym od warunków); 2) wmie¬ 
szać, paeonem in orationem; uwi¬ 
kłać, wplątać, illigari bello, ser- 
monibns. 

przyił. — IHinc. 
HUmi®. e, bez mnie, czysty, fons. 
mino, przysl* stamtąd, z tamtego 
miejsca; 2) z tamtej strony, hinc 
illinc, z tćj i tamtej strony. 

ZUino, levi, li tum, 3. namaszczyć, 
smarować, collyria ocnlis, na- 
maszczyć oczy balsamem; pocn- 
la ceris, powlec woskiem; nives 
agris, pokryć pola śniegiem; — 
przenoś, dona inimicornm reneno 
illita. 

Illiąueftwstua, a, urn, roztopiony, 
rozpuszczony. 

niiteritua, a, urn, nienczony, nie 
umiejący czytać i pisać. 

Hlo, przytl. tam, na owo miejsce; 
do owej rzeczy, haec omnia Cae- 
sar eodem iilo pertinere arbitra- 
batur, mniemał Cezar, że to wszyst¬ 
ko do tego dążyło. 

Illótua, a, um, nienmyty, brudny; 
— przenoś, nieprzyzwoity, nieprzy¬ 
stojny, senno. 

lUno, tam, na pyt dokąd (w od¬ 
niesieniu do miejsca, rzeczy i o- 
soby), adrera&rios illac cositraxis.se 
copias; sed illuc redeamus, do 
tego przedmiotu; illuc facere, do 
tego stronnictwa należeć. 

nioooooo, lub illualsco, luxi, 3. po¬ 
czynać jaśnieć, świedć, sol iii.; 
dies iii., dzień nastaje; samo illu- 
cescit, dnieje, świta, rozwidnia 
się; — przenoś. rox illuiit, glos 
okazale dał się slyszćć. 

mado. Insi, lusum, 3. żartować, 
iarciki stroić, aiicui rei; in ali- 
quem; stąd: drwić, szydzić z cze¬ 
go, a kogo nąjgrawać się, digni- 
tati, aiicui; gaudent illudere capto; 
często w znać*. pnoeb.: iii. Yirte- 
t«a Torbis superbls; iłlusis Cre- 
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tensibus omnibus; no piane illu- 
daznur ab accusatoribns; 2) igrać, 
bawić się czćm, ubi quid datur 
otii, illndo chartis, w czasie wol¬ 
nym bawię się pisaniem; illusae 
auro restes, suknie wyszywane 
zlotem, poet. [wić). 

ntuminate, przyst. ozdobnie (mó- 
IUumino, 1. oświecać, luna iliu- 

minata a sole; — przenoś, w peł- 
nem świetle dać poznać, Tirtutem; 
2) ozdobić, orationem sententiis. 

Uluaio, 6nia, ż. szyderstwo, ironia. 
niusfcria, e, świetny, jaśniejący, 

świecący, Stella; — przenoś, wi¬ 
doczny, jasny, wyraźny, factum, 
res; oratio; ń) znakomity, świetny, 
iilustriore loco natus; mnlto lilii- 
strior atąue eti&m Łonoratior; vin 
femina; c) odznaczający się, pa¬ 
miętny. pamięci godny, sławny, 
res, factum, proelium, nomen; 
maxime fuit illustre, qnum i t. d. 

IUustriua, przytl. w stopniu wyż¬ 
szym, jaśnićj. 

niustro, 1. oświecać, sol cuncta 
luce auaillustrat;—przenoś, ojobia- 
wiac, consilia; b) objaśniać, tló- 
maczyć, philosophiam Teterem; jus 
obscurum; c) uświetniać, wysła¬ 
wiać, aliąncm laudibns; amplitn- 
dinem alicujus; ut brevi tempore 
lilnstraretur (wsławił się, stal się 
sławnym). 

IUuvie*, ot, i. brud, plugastwo; 
2) wylanie wody z brzegów, po¬ 
wódź. 

Hlyrii, orum, m. Illiryjczycy, miesz¬ 
kańcy kraju IHyricum, i, w. przy 
morza Adryatyckiem, podzielonej 
na Iliyris barbara lub Romana, 
od rzeki Arsia aż do Drylonu, 
i 111. Oraeca od Drylonu aż dc 
gór Ceraumjskich; przym. «) Illy- 
rius, a, urn, Illyryjski; ó) IUyris 
Idla, Iliiryjska; rteczow. Iliyris, 
II liry a. 
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Bota*, arom, m. patrz Helote*. 
Hol. i, m. s/n Trosa, ojciec Lao- 

inedoiia, założyciel miasta Iliom; 
2) “ Julua. 

lira, aa, L wyspa leżąca na za¬ 
chód względem Etruryi. 

Imaohara, ae, i. miasto w Sycy¬ 
lii; stąd: Imach&rensis, e, zlma- 
chary, lmacharcński, w Ucz. mn. 
Imachareńczycy. 

Imagm&riua, a, um, urojony, zmy¬ 
ślony, pozorowy. 

Imaginor, 1. wyobrażać co sobie. 
Imago, uiia, i. obraz, wizerunek, 
jako dzieło rzeźby lub malarstwa, 
ex aerc; pieta; marzenie we śnie, 
iomni, noctis; odbicie głosu, echo, 
cujus recinet jocosa nomen imago; 
skreślenie słowy, opis, podobień¬ 
stwo, Łaec a te non multum ablu- 
dit imago; — przenoś, obraz, ima¬ 
go consnetudinis atque ritae; ułu¬ 
da, decoria, cień, postać zewnętrz¬ 
na, powierzchowność, reipublicae, 
tribuniciae potestatis, equids Ro- 
mani; 2) imagines majorum, zwa¬ 
ne także cerae, wyciski z wosku, 
w płaskorzeźbie popiersia przod¬ 
ków umieszczane zwykle w przy¬ 
stankach domów, ale ci tylko mieli 
do tego prawo, których przodko¬ 
wie ku ruinę urzędy piastowaU. 
3) widok, zjawienie się, pokaza¬ 
nie się. Turni, mortis; — przenoś, 
myśl o czćm, wyobrażanie sobie 
czego, ponti, caedis, periculi, 
poenae; pietatis. 

ImbeciUltas, Stia, z. słabość, cor- 
poris, Yaletudinis, virium, generis 
humani, mateiiae (drzewa); — 
przenoś, słabość, niemoc, nieu¬ 
dolność, sociorum; niedolężność, 
trwożliwość, animi. 

Imbeollliua, przysl. w stop. wyż. 
słabiej, wahając się. 

ImbeoilluB, a, urn, slaby, bezsil¬ 
ny; słabowity, chorowity, filins, 

aetas; — przenoś, słaby, niedo¬ 
łężny, animus, consiliua, reguum, 
medicina. 

ImbeUis, ©, słaby, bezbronny, mul- 
titudo; niezdatny do wojny, ha¬ 
sta; lękliwy; tchórzliwy, hestes; 
2) bez wojen, spokojny, annus; 
columba. 

Imber, imbris, m. deszcz nawalny, 
nawałnica; stąd: poet. niepogoda, 
słota; w ogóle: woda, zprzyp,2. 
lub przymiotnikiem dla bliższe¬ 
go określenia, accipinni inimi- 
cum imbrem; — przenoś, tactis, 
lapidum, ferreus ingruit imber. 

Imberbis, e, bez brody, niebrodaty. 
Imbibo, bibi, 3- nabrać w siebie 
przez wsiąkanie; — przenoś, po¬ 
wziąć, animo opinionem de aliquo; 
przedsięwziąć, aliąuid lub z tryb. 
bez. petere fasces. 

Imbreas, icis, m. i ź. dachówka. 
Imbrifer, a, urn, deszcz przyno¬ 

szący. 

Imbrus, i, i. wyspa w blizkości 
Heliesponta; stąd: Imbrius, a, 
um, do Imbru należący. 

Imbuo, ui, Gtum, 3. napawać, 
przejąć wilgocią, namaczać, właś. 
i przenoś, aliąuid aliqua re; 2) 
dać uczuć smak do czego, zapra¬ 
wić kogo do czego, napełnić rzćm, 
przyzwyczaić do czego, se studiis, 
imbui cupiditatibus; pectora pie- 
tate, aures promissis; helium 
odio imbutum; praeceptis paren- 
tum; szczegół, o tych, którzy nie- 
obszeruych, niegruntcwnych o ja¬ 
kim przedmiocie nabyli wiadomo¬ 
ści, dialecticis ne imbutua qui- 
dem es; doświadczać, próbę zro¬ 
bić, imbue ipse opus tuum. 

Imitabiiis, e, dający się naśla¬ 
dować. 

ImlMmea, ini», n. rzecz naślado¬ 
wana; 2) naśladowanie 
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ImitŁtio, Ónis, z. naśladowanie, ad 
imit. fratris (za przy kładem brata). 

Imititor, 6ris, ta. naśladowca; 2) 
niewolniczy naśladowca, o imita- 
tores, senom pecus. 

Imitatrir, loie, i. ta, która na¬ 
śladuje. 

Imitor, 1. naśladować, na wzór 
czyj robić, aliquem lub aliąnid; 
i mi tatuś także bier. naśladowany, 
imitata simulacra. Cic. Unir. 3.; 
o przedmiotach nieżywotnych: być 
podobnym, cornua imitata lunam; 
używać czego za co, zastąpić co 
czćm, aliquid aiiqua re, pocula 
ritea sorbis, poet 2) udawać, wy¬ 
rażać, aliquid peuicillo; molles 
capillos aere; spulchnić, solum 
pntre arando. 

Immadeaco, madtui, 3. zwilgotnieć, 
zmoknąć. 

Immane • przy$l. strasznie, bardzo, 
immane quantum discrepat. 

Imm&nis, e, niezmierny, ogromny, 
nadzwyczajny, magnitudo, pocu- 
łum, pecunia; — przenoś, straszny, 
okrutnyx dziki, hostia, bellua, fa- 
cinus, audacia; immane dictu, 
zgroza mówić. 

TmminiUs, atls, ż. wielkość nie- 
zmiema; 2) okrucieństwo, srogość, 
nielndzkość, dzikość, gentes inr- 
manitate harbarae. 

Immaruraitus, a, om, nieogłaska- 
ny, nieułaskawiony, dziki, bos; 
ingenium. 

ImmatOritag r &tia»i. niedojrzałość; 
skwapliwość, pośpiech. 

TmmatflraB, a, um, niedojrzały, 
rychły, interitus, mors, zgon przed¬ 
wczesny. 

ImmedioibiUs, e, nieuleczony, 
nie dający się uleczyć, yulnus. 

ImmÓtaor, Óris, niepamiętny, nie¬ 
pomny, beneficii, maudati; nie 
mający względu na co, nie zasta¬ 
nawiający się, sepnlcri. 

Iouatmoritos, a, um, niesłysza- 
ny, niewzmiankowany, immemora- 
ta, rzeczy nowe, o których nikt 
nie mówił. 

Immenaita*, atis, ż. niezmiernoŚć, 
latitudinnm, camporum. 

Immentui, a, um, niezmierny, 
nadzwyczajnie wielki, rzł&ow. 
immensum, niezmiernoŚć, immen- 
sum altitudinis, niezmierna głę¬ 
bokość , per immensum rentis actus, 
przez niezmierną przestrzeń pę¬ 
dzony burzą; mons in immensum 
editus, góra niezmiernie wysoka; 
samo immensum w znacz, przysłów. 
niezmiernie, nadzwyczaj, immen¬ 
sum crescere. 

Immerens, tis, niezasługujący, nie¬ 
winny, T2CC20W. i przymiot. 

Immergo, mersi, mersnm, 3. za¬ 
nurzyć, zatopić, aHąucm unda; se 
alto; immersus in flumen; wmie¬ 
szać się, se inter mucrones hos- 
tium; wcisnąć się, se in consne- 
tudinem alicujus- 

Immeritus, a, um, niewinny; 21 
niezasłużony, laudes. 

Immerito, przysl. niesłusznie, nie¬ 
winnie, accusare. 

ImmeraŁbilłs, e, niedający się po¬ 
grążyć, zatopić; — przenoś, un- 
dis adrersis rorum. 

Immet&tua, a, um, niezmierzony. 
Immigro, 1. wprowadzić rffr, in 
aedes; — przenoś, wkraść się, zn- 
gaieździć się, araritia in rempu- 
blicam; vetba immigraront In su- 
um locum (słowa były w miejscu 
wlaśeiwćm użyte). 

Immineo, ttre, sterczeć nad czćm, 
wisieć nad czćm, collis imminet 
urbi, stykać się, graniczyć, tu- 
mnius moenibus imminens; Inna 
imminente, gdy księżyc nad gło¬ 
wami przyświeca; ^ pwenoś. o 
wojnie i przykrych okolicznościach, 
niebezpieczeństwach: wisićó nad 
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głową, zblfzka zagrażać, zbliżać 
się, nastawac, periculum, mors; 
inunifiebant Seleucus, Lysima- 
chus i t. d.; grozić wydarciem, 
zabraniem, toti Asiae; imperto; 
fortunis restris; w ogóle: czyhać 
na co, dybać, in occasionein lub 
occasioni; in Yictoriam, ad cae- 
dem; spci tantae i t. p. 

Imminuo, minui, minutum, 3. 
zmniejszać, uszczuplać osłabiać, 
naruszać, nadwęrężać i t. p. właś. 
i przeuoś. copias, vir§i; landem 
alicnjus; aliąuid de roluptatc; 
nihil ex consuetudine. 

Immintltio, onia, ź. umniejszenie, 
uszxz u pienie, w/aś. i przenoś., cor- 
poris; uwłaczanie, dignitatis. 

Immisoeo, miscui, mixtum lub 
mistnm, 2. wmieszać, pomieszać 
z czem, manus manibus, bić się; 
seimmiscere lub immisceri, wmie¬ 
szać się, gregi, bello, colloquns. 

Immiserńbilifl, c, nad którym się 
nikt nie lituje. 

Immisericors, dis, nieiitośdwy, 
niemiłosierny. 

Immiesio, ónis, z. sadzenie, szcze¬ 
pienie, 8&rmeutomm. 

Immltis, e, cierpki, niedojrzały, 
ura; — przenoś, ostry, surowy, 
srogi, okrutny, Parcae; claustrum; 
mors (zawczesna). 

Immitto, misi, missum, 3. wpusz¬ 
czać, napuścić, nasłać, napędzić, 
z przy im. in lub ad i 4 przyp. 
także z 3 przyp.; multitudinein 
magnam (jurencoriim) dispalatam 
immisit; nares in elassem Pom- 
pejanam; cohortes,equitatuin i t. p.; 
se imm., rzucić się, in hostes, iu 
medium agmen, in marę, se equo 
in hostes; ciskać, miotać, tela, 
ignes; skierować, roare in specus; 
aquam; wpuścić, wprawić, tigna 
trabibus; zasadzić, zaszczepić, plan- 
tas; — przenoś, podbudzić, ali- 

quem in rompublicam; wyrządzić, 
injuriam in aliquem; być powo¬ 
dem, spowodować, alicui fligam; 
2) popuścić, juga (zaprząg); — 
przenoś, habenas cl&ssi, rozpiąć 
żagle; rudentes velis; pal mes la¬ 
li* immissus liabenis (o bujnym 
wzroście)); funt immissis Yulca- 
nusbabcnis; stąd: immissus, dłu¬ 
gi, zapuszczony, capilli. 

Iramo, patrz imo. 
Imm obili 8, e, nie dający się po¬ 
ruszyć, nieruchomy; — przenoś, 
ardet iuexcita Ausonia atque im- 
mobilis antę, (nie zamieszana roż¬ 
ni chami wojen nem i). 

Immobilitas, atis, z. nieruchomość, 
nieporuszonośe * aquae; ani mi. 

Immoder&te, priyzl. bez miary, 
bez prawidła; niepomiarkowauie, 
zbytkownie, vivere. 

Immoderatio, onia, ś. niepowiar- 
kowanie. 

Immoderatua, a. um, nieumiar- 
kowany, zbyteczny, cupido. motus 
ani mi; niezmierny, nieskończony, 
nieograniczony, aether. 

Immodeafce, pnyzl. bez miary, nie- 
pomiarkowanie, nieskromnie. 

Immodestia, ao, i. nieskromnośc; 
2) niesforność, me karność, mi litu m. 

Immodestus, a, um, nieskromny, 
nieu miarkowany. 

Immodioe, przy zł. nieumiarkowa- 
nie, bez miary, gloriari. 

ImmodiouB, a, um, nie znający 
miary, nieu miarkowany, niepo¬ 
wściągliwy, namiętny, rixa, lin¬ 
gua; niezmierny, zbyteczny, fri- 
gus; także z przyp. 2. 

Immodulatus, a, um, nieprzyje¬ 
mnie brzmiący, poerna. 

Immol&tio, 6nis, Ł. ofiarowanie 
religijne. 

ZmmoUtor, órls, m. ofiarnik. 
Immolitu#, a, um, zbudowany, 
postawiony. 
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ImmÓlo, mąką ofiarną bydlę na 
ofiarę przeznaczone posypywać, 
stąd: religijnie ofiarować, Jovi 
hostias; bovem; także: quibus ho¬ 
stii 8 iminolaiulum cuique deo; — 
przenoś, zabić, .Pallas immolat. 
Immórlor, mortuus, mori, umrzeć 
przy czćm, lub w czćm, sorori, 
aquis; immoritur studiis, niszcze¬ 
je zbytnią troskliwością. 

Immóror, 1. bawić gdzie lub przy 
czem, zajmować się czćm. 

Immorsus, a, um, ukąszony. 
Immortalia, e, nieśmiertelny, dii; 

wiecznie trwały, niepożyty, me* 
moria, odium, gloria; stąd: rte- 

czoło, immortalis, w licz. ma. im- 
mortales; a) bogowie, b) wyboro¬ 
wy oddział żołnierzy u Persów, 
których liczba, skoro który z nich 
umarł, zaraz uzupełnianą była. 

Immort&lit&s, atia, i. nieśmiertel¬ 
ność, wiecznotrwalośc, wieczność, 
animorum immortaiitati tradere, 
commendare, uwiecznić; 2) bo- 
skość, ubóstwienie. 

Immortaliter, przysl. nieśmiertel¬ 
nie, nieskończenie, niezmiernie, 
gaudeo. 

Immótus, a, um, niewzruszony; — 
przenoś, niezmienny, trwały, sta¬ 
ły, mens, pai. 

immugto, mugii, 4. ryczeć przy 
czóm. 

Immttlgeo, ćre, nadoić do czego, 
lac labris. 

Immundns, a, um, nieczysty, 
brudny. 

Immunia, e, wolny od czego, mia¬ 
nowicie: od służby wojskowćj, od 
posług krajowych, od podatków 
(ciritas, ager), od nap ra wy dróg i t. p. 
x przyp. 2.* militarium operum, 
portoriorum; operom; w ogóle: wol¬ 
ny od czego, nie mający w czem 
udziału, na którym co nie ciąży, 
z przyp. 2 lub 6 z przyim. ab, 

lub samym 6 przyp., mali, cae- 
dis; motu, a dolore; bez wymu¬ 
szenia, dobrowolny, tellus immu- 
nis dabat per su omnia; 2) men- 
slużny, nie przykładający się do 
współnćj pracy, próżnujący, fncus. 

Imzmizutaa, atis, i. uwolnienie od 
posług publicznych, od podatków, 
z przyp. 2. rerum cnmium; w ogó¬ 
le: uwolnienie od czego, magni 
munąris; stąd: u późniejszych pi¬ 
sarzy pozwolenie, przywilej. 

Immunltua, a, um, niewarowny, 
nieobronny, castelia; takie: nie¬ 
brukowany, lia. 

Immurmuro, fcro, mruczeć, szu¬ 
mieć, ł przyp. 3. silvis immurmu- 
rat Au ster. 

Immutibilia, e, nieodmienny. 
Immutabilit&a, fctis, i. nieodmieu- 

ność, stan nieodmienny. 
Immutatio, ónte i. odmiana; 

w mowie: przemiana, zamiana, 
verbornm. 

Immutitue, a, um, nieodmienny, 
stały. 

Immuto, 1. odmieniać, zmieniać, 
ordinem Terborum; aliąuid de in- 
stitutis priorum; vulgi immutata 
est Toluntas; homines me aliąuan- 
do immutarunt tibi (erga te); im¬ 
mutata oratio (allegoryah 

Imo, lub imino, przyst. i owszem, 
a nawet 

Impao&tua, a, um, niespokojny, 
nieprzyjaciel pokoju. 

Impar, paris, nierówny, pod wzglę¬ 
dem przestrzeni, liczby i czasu; 
ludere par impar; grać w cetno lub 
licho-— przenoś, a) odmienny, be- 
nerolentia, forma; b) niewyrówny- 
wający, niedostateczny, niespoto- 
bny, niezdatny z prz. 3 lub 6. impar 
congressus Achilli; tibi milcs im¬ 
par; honoribus, nobilitate; nieró¬ 
wny co do sił, pugna, certamen 

Imparfttua, a, um, nieprrygoto- 
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vany, nieopatrzony należycie, im- 
paratissimus o mm bu* rebus (zu¬ 
pełnie nieopatrzony); a miiitibus, 
a pecunia (nicopatrzony w żołnie¬ 
rzy, w pieniądze). 

Imparilis, e, nierówny. 
Impariter, przysl. nierówno. 
Imp&stus, a, um, nien&karmiony, 

głodny, zgłodniały. 
Impatiena, tis, niecierpliwy, nle- 
wytrzymaly, nie wytrwały, z przyp. 
2. o przedni to tach żywot, inicży- 
wot.: laborum, Yulncris; cera iin- 
patieus caloris; popędliwy, imp. 
irae, gniewliwy, niepohamowany 
w gniewie. 

Impatientia, ae, i. niecierpliwość, 
nie wy trzy małość, u póżn. [ło. 

Impavide, przyit. nielękłiwie, śmia- 
Impatridus, a, um, nielękliwy, 
nieustraszony, impavidom ferient 
roinae. 

Tmpedimentum. i. n- przeszkoda, 
zawada, trudność, esse impedi- 
incnto, lub impedimcnti loco, być 
na przeszkodzie; w licz. urn. im- 
pedimenta, w znacz. woj. bagaże, 
tabory, obłogi, różne ciężary, ar¬ 
mia impedimentisąue amissis; ad 
impedimenta et carros suos se con- 
tulerunt. 

Impedio, 4. (in -pes) wlaśc, nogi 
uwikłać; stąd w ogóle: uwikłać, 
wplątać, zaplątać, cmra viscerb 
bus; alteruis orbibua orbes impe- 
diunt (wzajemnie się wikłają); 
miejsce jakie nieprzebytym zrobić, 
esse paludem, quae locum magno- 
pere impediret; sal tum munitioni- 
bus; — przenoś, a) wikłać, plą¬ 
tać, se ipsum; pomieszać, zakło¬ 
potać, mentem dolore; totmeim- 
pediunt curae; b) przeszkadzać, 
tamować, hamować, wstrzymy¬ 
wać, aliąuem; celeritatem alicu- 
jue; aliquem ab aliqua t«, ali- 
qaeia in jurt suo; ad propulaan- 

da pericula; impediri ad commlt- 
tendum (w stoczeniu walki); z nasL 
quominus lub ne; także z tr. bez. 
ne mora impediat edncere; 2) ota¬ 
czać, opasać, caput myrto, crus 
peliibus; cornua scrtis; Yitta im- 
pedit comas, poet. 

Impeditio, ónis, z. przeszkoda. 
Impeditua, a, um, doznający prze¬ 
szkody, a mianowicie o żołnie¬ 
rzach: obładowany, obarczony, 
objuczony tak, że walczyć nie mo¬ 
że, impeditos consecuti interfece- 
runt; o miejscowości: trudny do 
przejścia, silva, saltus, locusim- 
peditissimus ad iter faciendum; — 
przenoś, trudny, niebezpieczny, 
navigatio; tempora reipnblicae; 
rictori nil impeditum; omnium 
impeditis animis (gdy wszyscy 
byli zakłopotani). 

Impello, pali, pnlsum, 3. trącać 
o co ruszać, uderzać ćhordas*, 
impulit aures luctus; cuspide mon- 
tem impulit in latus; jako skutek: 
pędzić, poganiać, biremem vccti- 
bus; narem (remis); obliquo flu- 
minę impelli; w ruch wprawiać, 
wypuścić,sagittam nerro; aliquem 
in fugam (przymusić do ucieczki»; 
hostes lub aciem (do cofania się 
przymusić); — przenoś, a) wpro¬ 
wadzić, aliquem in peregrina ma¬ 
ła; przyprowadzić do czego, ali- 
quem in hunc casum; in pericu- 
lum; b) nakłonić, pobudzić, za¬ 
chęcić, aliquem; aliquem ad ali- 
quid lub in aliquid; aliquem ze 
spój. ut lub ne i tryb. łącz; z tr. 
bezok. educere, exquirere: często: 
impelli, być powodowanym; im- 
pulsus aliqu* re, zmuszony czćm, 
spowodowany, impulsusira, unie¬ 
siony gniewem. 

Impendeo, 6re, wisićć nad czćm. 
cerricibus; montes impondentes 
(wznoszące się); z prz. 3. saium 
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iąpondere Tantal o; — przenoś, wi- 
■iĄe md głową, zagrażać, być 
btizkiśm, terror impendet omnibus; 
omnes in me terrores; tan ta te im- 
pendcnt mała; impendentem erita- 
re tempestatem. 

Impendio, przt/sł. znacznie;—mu l- 
to, impen. magis, daleko więcćj. 

Impendium, ii, n. nakład, koszt, 
impendio suo; 2) procent, lichwa, 
impen. reensaro; 3) strata, szkoda. 

Impendo, pendi, pensum, 3. na¬ 
kładać na co, łożyć koszta,* pecii- 
ni&m in aliąuid lub pro aliqua re; 
takie: quod impcnditUT (co się 
płaci tytułem procentu); — prze¬ 
noś. poświęcać, łożyć, sangaincin 
tot milium in aliquid; studia eru- 
diendis jurenibus; opętam, labo- 
rem, curam; ritam rero. 

Impenetr&bilifl, e, nieprzebyty, 
trudny do przebycia, nioprzeni- 
kllwy. 

Impensa, ae, i. koszt, nakład; im- 
pensam facere in aliquam rem;, 
nul la impensa, bez kosztuprze¬ 
noś. użycie, poświęcenie czego na 
co, operum, officiorum. 

Impense, przysł. kosztownie, dro¬ 
go, z nakładem; — przenoś, bar¬ 
dzo, usilnie, mocno, z nalega¬ 
niem, orare, colere, promittere, 
gratias agere. 

Impenaua,a, urn, wielki, znaczny, 
impenso pretic lub samo impeuso, 
za wysoką cenę, drogo; — prze¬ 
noś. usilny, mocny, wielki, rolun- 
tas, cura, preces. 

Imperator, Orla, m. wydający roz¬ 
kazy, naczelnik; jako tytuł hono¬ 
rowy nadawany wodzowi Rzym¬ 
skiemu przez wojsko i senat po 
odniesionym znakomitem zwycięz- 
twie* później tytuł cesarzów: Im. 
Augustus. 

Imper&tórius, a, um, do naczel¬ 
nika odnoszący się; cesarski. 

ImperitrU, lała, r. władczyni. 
Imper&tom, i, *. patrz impero. 
Imperoeptu.fi, a, om, niepoznany, 
niepojęty. 

Impercuasns, a, um, nieuderzony. 
Imperditus, a, um, niezgnbiony, 
niezabity, et vos, o Grajis imper- 
dita corpora Tcncri. 

Imperfectus, a, um, niedoskona¬ 
ły, niedokonany. 

Imperfossui, a, nm, nieprzebity, 
nieprzeszyty. 

Imperiftlis, e, cosarsjfi. 
Imperidtus, a, um, rozkazujący, 

panujący, dictatura; srogi, gro¬ 
źny, gwałtowny, imperiosius ae- 
quor, burzliwe morze, [niebiegle. 

Imperite, przysł. nieumiejętnie, 
Imperitia, ae, f. nieumiejętność, 

nieznajomość. 
Impdrito, 1. rozkazywać, mićć do¬ 
wództwo, legionibus, oppido. 

Imperitus, a, um, nieumiejętny, 
nieświadomy, niebiegły, belli, con- 
suetudinis, rerum omfiium 

Imperium, ii, ». zwykłe: moc roz¬ 
kazywania, władza, domesticum; 
bel Ii; custodóae, nadzór nad wię¬ 
zieniem; pro imperio v jako ma¬ 
jący władzę rozkazywania; szcze¬ 
gół. aj rząd, panowanie, najwyż¬ 
sza władza w mieście lub w kra 
ju; imperio Galliae potitus; re- 
gere urbem imperio; b) najwyż¬ 
sze* dowództwo w wojnie na 
lądzie i na morza, summa m 
imperium lab summa imperii; 
imperia magistratusąue (dostojeń¬ 
stwa wojenne i cywilne); duohn- 
peria (wojenne godności); e) im¬ 
peria, osoby zarządzające, nacti 
racuas ab imperiis Sardiniam et 
Siciliam; d) państwo, Komanum. 

Imperi&r&tus, a, um, na którego 
lub na co nie można lub niezwy¬ 
kło się krzywoprzysięgać, aqua 
(Sty*)- 
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ImperudMos, a, bbi, niedozwolony. 
Impóro, i. rozkazywać, nakazy¬ 
wać, kazać, aliquid; zii spój. ut 
lub ne i tr. łącz.; także z samym 
tr. łącz.: imperat alant; z tr- bez. 
imperat scrpentes colligi; hancin 
Tincula dnci imperabis; w szczegół. 
a) władać, rządzić, dowodzić, pa¬ 
nować nad kim, tak w prywat¬ 
nych jako i publicznych stosun¬ 
kach, liberi9 suis, gentibus; illo 
imperante; — przenoś- panować, 
powściągać, hamować, cupiditati- 
bus, irae; mićć moc nad sobą, 
ąnimo suo; imp. arris (uprawiać), 
pcet.; b) nakazywać wykonanie, 
przysposobienie czego, coenam; 
szczogói. wżyciu publicznem: na¬ 
kazać, nałożyć, frumentum, com- 
meatum, arma, nares, equitcs, 
mllites, obsides i t. p. Stądirae- 
czoic. imperatum, i, n. rozkaz, ad 
imperatum veniTe; imperatum Inb 
imperata facere, wykonywać roz¬ 
kazy. 

Imperterritue, a, ufii, nieustra¬ 
szony. 

Impertio, 4. udzielić, dać co ko¬ 
mu, uczestnikiem zrobić, poświę¬ 
cić, alicui aliąuid, lub alicui de 
aliqua re, aliąuid temporis cogi- 
t&tioirf; ąuibus (doctrinis) aetas 
puerilis impertiri debet (jakie nau¬ 
ki powinny być udzielaDe); imp. 
salutem alicui (pozdrowić kogo). 

Imperturb&tus, a, um, niepomie¬ 
szany. 

Imperwiua, a, um, nieprzebyty, 
trudny do przebycia, nie mający 
przejścia. 

Impes, pętla, m. popęd. 
Impetibilis, e, nieznośny. 
Impetrabilis, e, łatwo się dający 

uprosić, wyjednać, venia. 
Impetrfttio, ónia, i. uproszenie, 

wyjednanie. [z wieszczby. 
Impetriot 4. mićć dobrą nadzieję 

Impetro, 1. uprosić, wyjednać, 
otrzymać, rem, pacem, renlam, 
dignitatem, ciritatem; amicitiam; 
de induciis, uzyskać zawieszenie 
broni; ab aliquo de salute, być 
ułaskawionym; impetrabis a Cae- 
sare, ut-; ab animo (suo), prze¬ 
wieść na sobie; impetrato, utma- 
nerent, dokazawszy tego, że po¬ 
zostali. 

Impetus, us, m. napad, natarcie, 
zamach, zapęd, impetum face¬ 
re; tum rursus impetu facto eni- 
tuntur; magno impetu oppugna- 
Te oppidum; armatorum; primo 
imp. hostium pulsos; impetum 
gladiatoris comprimere; gwałto¬ 
wność, impetus rentorum; imp. 
fert navem; libero imp. erehi; 
quinqueremis praclata impetu; fe- 
bris imp.; ruch, obieg ciał nie¬ 
bieskich, codi imp.; — przenoś, 
pragnienie, chęć, ochota, popęd, 
skłonność do czego, puerilis; ani- 
mi i animorum; dicendi; impe¬ 
tom concipero Tegis occidendi; 
impetu rapi ad onmes affectus; 
impetus est currere, jest ochota 
do biegania; także: namiętność, 
gwałtowne uniesienie; impetu ma- 
gis quam consilio; imp. multitu- 
dinis; gwałtowność, belli; sapał, 
in dicendo; imp. di¬ 
cendi; natchnienie, imp. dirlnus, 
s&cer. 

Imp8xtis, a, um, nieuczesany, — 
przenoś, nieokrzesany, antiquitas. 

Impie, przysł. bezbożnie, bezsu- 
miennie. 

Impietas, atLa, z. bezbożność, bez- 
sumienność. 

impiger, pigra, pigrum, nieleńi- 
wy, ochoczy. 

Impisrrltas, fttls, i. rzezkość, pil¬ 
ność niespracowana. 

Impingo, p9gi, pactum, 3. ude¬ 
rzyć, bić, trąci6, rtucłó, fustem 
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ftHottl; lipidem; clitullas (narzu¬ 
cić); — przenoś. aj narzucić komu 
co, narazić na co; wplątać, uwi¬ 
kłać w co, dicam alicui (w pro¬ 
ces); b) napędzić, wpędzić, agmi- 
na muris; hostcs in vallum. 

Zmpiufl, a, um, bezbożny, niego¬ 
dziwy, bezsumienny, o osobach: 
miles, ciris, impius erga paren- 
ics; o rzeczach: impia inanus, en- 
sis; belliim, saecula; impius, rztf- 
czoio. niecnota, złoczyńca. 

Iznplftc&bilis, e, nieubłagany, fra¬ 
ter, odium, ir&cundia, in aliąuem 
lub alicui. 

ImplacatuB, a, um, nieubłagany;— 
przenoś, nienasycony, gula. 

Implaoidus, a, um, nicłagodny, 
dziki. 

ImpiftnuB, a, um, nierówny, gó¬ 
rzysty. 

Implocto, plexi, pleium, 3. wpla¬ 
tać, wplątać, uwikłać, implciae 
prinibus angucp Eumenides, ma¬ 
jące włosy przeplatane wężami. 

Impleo, plftrli plćtum, 2. napeł¬ 
nić, zapełnić, aliąuid aliąua re, 
lnb aliquid alicujus Tei; mero pa- 
teram; amphoram ad summum; 
urbem lamentię; implentur vete- 
ris Bacchi pinguisąue fcrinae; ó) 
w odniesieniu do liczby: uzupeł¬ 
nić, triginta legionom instar; sex 
milia armatorom; pod względem 
czasu: skończyć, przezyc, quater 
undenos decombres; c) — "prze¬ 
noś. napełnić, florom jurcntutis 
spei animorumque; aliąuem reli- 
giouis; hostes fonaidinis; omnia 
potestatis suao; wypełnić, oraculi 
sortom; fata; stąd: zadowolić, od- 
powiedzićć oczekiwaniu, Demo- 
sthenes non semper implet aures 
meas; spełnić, rotum; desideria 
naturae; zastąpić czyje miejsce, 
censorcm. 

Implicttto, Gnia, i. splątanie, po¬ 

wiązanie, nerrorum; zamieszanie, 
powikłanie, zły stan, rei familia- 
ris; 2) pomieszanie, locorum com- 
munium. 

Impltcitua, a, um, za wikłany 
zagmatwany. 

Implimte, przytl ciemno, niewy¬ 
raźnie. 

Implico, as, au, lub ui, fitrnn, 
lub i tum, Aro, połączyć, przy¬ 
czepić, se dcxtrae parrus Julus 
implicuit; nodos in semet ipsos; 
wpuszczać, zapuszczać, wrazić, 
vim soam naturis hominum; 2) 
z wikłać, zmieszać, intcr se lub 
alicui rei, ordines inter se impli- 
cati, zmieszane szyki; — przenoś, 
wplątać, aliąuem bello; se impli- 
care lub implicari, wmieszać się, 
wplątać się, wejść w jaką stycz¬ 
ność, tantisTebus; utraąue tyran- 
nide implicitus; f&miliaritatibus; 
se societate ciyium; wpaść, peri- 
culo, mor bo lub in mor bum, 
wprawić w zaniieszanie, zaniepo¬ 
koić, aciem; aliąuem incertis rc- 
sponsis; 3) obwinąć co czćm, oto¬ 
czyć, okręcić, comarn auro; tem¬ 
po ra ramo; lacertos circum colla. 

Implor&tio, ónis, i. wzywanie na 
pomoc. 

Implóro, 1. wzywać na pomoc, 
błagać, usilnie ze łzami prosić, 
aligucm; auxiliuni alicujus; aoxi- 
lium ab aliąuo; fidein, misericor- 
diam; ze spój. ut lub ne i tryb. 
łącz. 

ImpliliniH, e, bez pierza, goły. 
Xmpluo, plui, 3. deszczem zmoczyć. 
Implurium, ii, ». dziedziniec, 
gdzie woda deszczowa z dachów 
spływała. 

Iznpolłte, prtytl, nieozdohnie. 
Impolltua, a, um, nie wygładzony, 
nieokrzesany, niewykończony. 

Impono, poani poadtum, 3 wkła¬ 
dać w co, umieszczać wewuąttz, 
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wsadzać, wstawiać, z przy im. m 
i 4 łub 6 przyp.; z VTZYVt ? 
albo 6. exercitum in nares; cari- 
uae; custodem in hortis; 2) wkła¬ 
dać na co, z temi samemi przy¬ 
padkami, coronam alicui; onus 
alicni; clitellas bori; pontes pa- 
ludibus; doua aris; — przenoś. 
a) przełożyć kogo nad czćm, rilli- 
cum; regem Macedoniae; nałożyć, 
narzucić, alicui onus, labores; 
negotium; rectigal agris; tributum 
in capita; inridiam bclli consuli; 
Tadimonium alicni (zobowiązać ko¬ 
go, aby się stawił w sądzie, 
wplątać w proces); stipendium xic- 
tis; mulctam in cmtates; b) po¬ 
dejść, oszukać, omamić, praofectifi 
Antigoni; si mihi imposuisset ali- 
quid; ci egregie. imposuit Milo; 
3) przyłożyć, przywiesić, obłożyć, 
clares portis; manum calatbis, col- 
lo aliqnid; — przenoś. extremam 
mannm lub manum supremam ali¬ 
cui rei (przyłożyć się do wykoń¬ 
czenia czego, wykończyć, ukoń¬ 
czyć); impensam; modnm doiori, 
ukoić żal; ńnem alicui rei, poło¬ 
żyć koniec; frenos felicitati; stąd: 
a) nadać, przydać, nomen alicui; 
b) zadać, vulnus, plagam alicui; 
rim alicui; zrządzić, sprawić, 
labem. 

Importatioius, a, um, przywozo¬ 
wy, sprowadzony z obcych stron, 
frumentum. 

Importo, 1. sprowadzać co skąd, 
tinum ad se; commeatum in ur- 
bem; 2) zaprowadzać, aTtes; 3) 
sprawiać, zrządzać, przynosić, de- 
trimenium alicui; calamitatem; 
multis adjumenta; ściągnąć odium 
sibi Kbellis. 

Import Ono, przy zł. nie w czas, 
natrętnie. 

Importumtaa, fctią, i. niedogodność; 

natrętność, grubiaóstwo, bezczel¬ 
ność, 

ImportriŁnua, a, um, niedogodny, 
niestosowny, nieprzydatny, loeus 
machin ationibus; niesprzyjający, 
tempus; b) nieprzyjemny, przy¬ 
kry, uciążliwy, pauperies, mor- 
bns; c) o osobach: gruhiański, na¬ 
trętny, bezczelny. 

Importuósua, a, um, bez portu, 
nieprzystępny dla okrętów. 

Impoa, ótia, nie mający władzy 
nad czćm, adolescens ani mi sui 
impos, nie panujący nad sobą. 

Impótena, tis, bezsilny, bezwła¬ 
dny, słaby; 2) nie mający władzy 
nad czćm, z pizyp. 2, irae, laeti- 
tiae, amoris; % tryb. bez. spera- 
re poot.; stąd: nieumiarkowauy co 
do namiętności, nie mogący ich 
powściągnąć, rozpustny, rozpasa- 
ny, gwałtowny, o osobach i czy¬ 
nach, homo; dominatio; z przyp* 
3. militibua, względem iałnieny. 

Impotentem przysł. słabo; 2) nie- 
powściągliwie, niepohamowanie, 
wyuzdanie, popędliwic, regnare. 

Impotent la, ae, Z. niedołężność, 
słabość; niepowściągliwość, po¬ 
rywczość, popędliwość, animi, 
militum. 

Impraeaentlarrun, (t. j. in prae- 
seutia rerum), teraz, w obecnćm 
rzeczy położeniu. 

Impr&naus, a, um, naczczo, bez 
obiadu, bez śniadania. 

Impreoor, 1. życzyć. 
Impresaio, dnia, i. wyciśnienie, 

wyrażenie; dobitne wymawianie, 
Tocum; przecięcia, podziały w o- 
kresach; wrażenie, jakie zjawiska 
robią na duszy; 2) napad, natar¬ 
cie, najazd, uderzenie gwałtowne, 
impTessionem facere in fines kos¬ 
tium; non. ferentes impressionem 
Latiuorum. 

Imprimia, przyzl szczególnie, mi a- 
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nowicie, przodewszystkićm, oso¬ 
bliwie. 

Imprimo, pressi, pressum, 3. wy¬ 
cisnąć, wyrazić, wytłoczyć, sul- 
com altins, głębiej zorać; naci¬ 
snąć, przycisnąć, impresso genu 
nitens; pieęzęć przyłożyć, zapie¬ 
czętować, annulum literis; sigii- 
lum in cera; annuli sigillo impres- 
so; signo suo impressae tabellae; 
wypiętnować, signum pecori; wy¬ 
ryć, memoria tabulis pnblicis im- 
pressa; wyrządzić, sprawić, naba¬ 
wić czego, duplez reipnblicae dc- 
decns; cratcr impressns signis, 
naczynie, na którćm były wy¬ 
żłobione, wyrżnięte ozdoby; — 
przenoś, an imprimi quasi ceram 
animum putamus? (że można 
wycisnąć na duszy, jak na wo¬ 
sku); flagitiorum restigiis mu- 
nicipia impressa (napiętnowane); 
szczegół, o wrażeniach na umyśle, 
wyobrażeniach, pojęciach i t. p.: 
speciem in animo; notionem deo- 
ruin in auimis omnium. 

Improb&tio, ónis, z. przygana, 
odrzucenie czego. 

Improbe, przyst. niegodziwie, nic- 
poczciwie, bezwstydnie. 

Improbit&s, atis, ż. niepoczciwość, 
niegodziwość, bezczelność. 

Impróbo, 1 ganić, uznawać za 
niezdatne, odrzucać. 

Imprdbua, a, um, zły, niepoczci- 
wy, występny; rzcczow. niegodzi¬ 
wiec; 2) niezmiernie wielki, zby¬ 
teczny, labor improbus vincit om- 
nia; nienasycony, rabies Tentris; 
anguis; nierozsądny, szalony, amor, 
o osobach: bezwstydny, zuchwały. 

Impromptus, a, um, niewprawny, 
nie na doręczu będący; lingua, 
zająkliwy. 

Improperatua, a, um, niespieszny, 
powolny. [nieszczęśliwy. 

Improsper, a um, niepomyślny. 

Impr6vlde, przytl. nieostrożnie, 
nieprzezornie, niebacznie. 

Impróvidua, a, um, nie przeczu¬ 
wający, nie spodziewający się, 
futuri certaminis; improridos in- 
cautosąue hostes opprimere (nie 
spodziewających się); zwykle; nieo¬ 
strożny, nieuważny, dui, senei, 
aetas, mens, pectora. 

Impróylsua, a, um, nieprzewidzia¬ 
ny, niespodziewany, nagły, de lub 
ex improviso lub samo improviso, 
nagle, niespodzianie. 

Imprddens, tis, nie przewidujący, 
nie przygotowany, ut omnes iin- 
paratos imprudentesąue offenderet; 
aliąuem imprudentem opprimere, 
adoriri; 2) nieświadomy, nie zna¬ 
jący czego, imprudens ipse suus 
fuit accusator; Tiribazo sciente an 
imprudente (za wiedzą czy bez 
wiedzy), z przyp. 2. rerum, ma- 
rie, laborum; także z 4 przyp. 
i tryb. bez. 

Imprudeuter, przyst. przez nie- 
wiadomość; 2) nieostrożnie, nie¬ 
roztropnie, non imprudeuter fc- 
ceris. 

Imprudentia, ae, i. niewiadomosc, 
nieznajomość, perimpr. przeznie- 
wiadoiność, niespodzianie; 2) nie¬ 
ostrożność, nieoględność, nieroz¬ 
tropność, nieprzezorność, impr. 
teli cmissi (nieostrożne wypuszcze¬ 
nie pocisku); propter praetorum 
impr. inscitiamąue belli: per im- 
pradentiain, przez nieroztropność; 
se armat imprudentia Dionis. 

Impubea, 6ria, i impdbia, e, nie 
dochodzący wieku męzkiego; im- 
puberes, dzieci; 2) bezżenny, qui 
diutissime impuberes pemanse- 
runt. 

Impddens, tis, bezwstydny, bez¬ 
czelny, homo; mend&cinm. 

Impudentor, przyst. bezwstydnie, 
bezczelnie. 
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Impudentia, ae, bezczelność, bez- 
wstydność. 

Impudloe, przysł. ni ews ty dli wie, 
wszetecznie. 

Impudtęitia, ae, z. wszeteczność, 
lubieżność, nieczystość. 

Impudious, a, um, nic wstydliwy, 
wszeteczny, bezwstydny. 

Impugnitio, óni*t i. dobywanie. 
Impugno, 1. napadać, nacierać, 
Syracusae a cive impugnatae; ni- 
si qni prior impuguare rolnit; 
acrius; Galliam; — przenoś, zbi¬ 
jać, sententiam alicujus; targać się 
na co, dignitatem alicujus. 

Impulaio, dnia, i. popychanie, 
działanie zewnętrzne; — przenoś, 
popęd namiętny, zachęcanie, ad 
hilaritatem. 

Impulaor, ória, m. ten, który po¬ 
budza, namawia do czego, pod¬ 
żegacz, Apro impulsore (za na¬ 
mową). 

Impulaua, us, m. uderzenie o co, 
scutoram; — przenoś, pobudzanie, 
podnieta; zachęta, impulsu vcstro; 
impulsu hominum, paucorum; 
szczegół, popęd namiętny. 

ImpCuio, przyil. bezkarnie, facere, 
forre, dicere vuluerare; 2) bez¬ 
piecznie, bez narażenia się na 
szkodę, abire, venirc, in otio 
esse; reviseus aequor Atlanticum 
impune; tendere iter pennis im- 
pune. 

ImptŁnia, e, nieukarauy, wolny od 
kary. 

ImpumtM, *tU, i. bezkarność; 2) 
rozpusta, wyuzdana wolność, fla- 
gitiorum, gladiatorum; 3) w od¬ 
niesieniu do mowy: zbytek, im- 
punitas dicendi juvenilis. 

Tmpnnu.ni, a, um, nieukarany, 
bezkarny; wyuzdany. 

ImpOre, przysl bezecnie, waze- 
tecznie, haniebnie. [sprosnoić. 

Impuritas, &tii, i- nieczystość. 

ImpOrus, a, um, nieczysty, — 
przenoś, bezecny, sprosny, wsze- 
teczny. 

Imput&tuog a, um, nieobcięty, 
nieokrzesany. 

Imputo, 1- liczyć, rachować; 
przenoś, przypisywać co komu, 
obwiniać o co, culpaa, caedem 
alicui. 

Imus, a, um, patrz Infer. 
In, przytm. rządzi: A) przypad¬ 
kiem 4; 1) o miejscu tia pyt. do¬ 
kąd? do, w, na; in urbern eior- 
citum adducere; se in medios hos- 
tes imitttere; trajicere in Euro- 
pam; redire in Asiarn; reYOcar© 
in patriam; abire in aliquas ter- 
Tas; in iines pervenerat; in Gal¬ 
liam conteńdere; Caesar in hiber- 
na eiercitum deduxit, ipse in ul- 
teriorem Galliam profectus est; in 
hu mero 8 efferre; in arain confu- 
gere;in Orcum demittere; ku: in 
meridiem versus, ku południowi; 
pod względem rozmiaru: in lon- 
gitudinem; in latitudinem, wzdłuż, 
wszerz; 2) o czasie: aż do, dor- 
mire in lucern (aź do dnia); som- 
nus in horam primam; differ in 
annum; in diem Yiyere; usque in 
adventum ejos; na: in omne tem- 
pus <na zawsze); in posterum diem; 
in tertium annum; in futurum an¬ 
num; in reliąaum tempus; szcze¬ 
gół. in diem, na pewny dzień, 
lub na czas oznaczony, fundum 
emere in diem solvendum; in dies 
hib indies singulos, ode dnia do 
dnia lub codziennie; in horas, co 
godzina; in singulos annos, od ro¬ 
ku do roku, na każdy rok, in 
tempus, w samą porę, na czas in 
futurum, in posterum, in perpe- 
tuum i t. p.; 3) przy oznaczeniu 
liczbowem: na, Gallia est omnis 
diYisa in partes tres; in duodedm 
mens es describere annum; deseń- 
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bere censorea binos in singulas 
cfritatos; seztantes confernntnr in 
capita (na każdego w szczególno¬ 
ści); fpnmenUim assibus in modios 
ftoatfmatnin; 4) w innych stosun¬ 
kach, a) dla wyrażenia celu, prze¬ 
znaczenia: dla, in colloąuinm ye- 
nire (dla rozmówienia się); na, 
pecuniam in rem militarem dare; 
in haec, dla togo; in hoc; b) dla 
oznaczenia sposobu, prawidła, za¬ 
sady: in eam sententiam loqui 
(w tym duchu mówić): jurare in 
▼erba alicujus (przysięgać na czy¬ 
je słowa); in rem esse; in modum; 
in apeciem; in uniyersnm (w po¬ 
wszechności); in vicem, nawzajem; 
c) przy wyrażeniu usposobienia 
i działań przyjaznych lub nieprzy¬ 
jacielskich: względem, przeciw, 
bono animo esse in aliquem; im- 
pietas in deos; bellum gerere in 
aliquem; statuere iualiąuem; in- 
▼ehi in aliąuem i Ł p.; d) dla 
okazania przemiany: mutare yjros 
in deforme animal; in sollicitudi- 
n#m versa fi ducia est — B) przy¬ 
padkiem 6. 1) o miejscu, na pyt 
gdzie? w: esse in Sicilia, habere 
in castrls, dicere i u senatu; na: sede- 
rein solio; między: qui in hostibus 
want; na, in eo fluminepons erat;— 
przenoś, aj dia oznaczenia okolicz¬ 
ności, stosunków, w których się co 
znajduje, lub wśród których co 
«ię dzieje: w, in tanta pauperta- 
te decessit, ut-; magno in aere 
alieiio esse (hyc bardzo zadłużo¬ 
nym); stąd: o osobach i rzeczach, 
do których stanu i stosunków coś 
się odnosi, o, idem in bono ser- 
¥0 dici solet; in una urbe capta 
unirersam ceperitis Itaiiam, za 
zdobyciem jednego miasta zdobę¬ 
dziecie całą Italię; b) dla okaza¬ 
nia stanu lub działalności, w, in 
motu esso, byc w ruchu; przy, 

in operę inventus est, znaleziono 
go przy robocie, lub zajętego ro¬ 
botą; in maximis luctibus esse, 
być w stanie opłakanym; in facili 
est, rzecz jest łatwa, jest łatwo; 
in diffieili; in integTO cum tibi 
tota res esset, kiedy ci jeszcze 
wszystko służyło; e) przy ozna¬ 
czeniu przedmiotu ukształcenia, w, 
in bonis literis educatus; eierce- 
re raentem in aliqua re: 2) te, es¬ 
se in yeste domestica; in Persico 
yulgari habitu; z, ezeubare in ar- 
mis, z bronią; patriis in Trojam 
missus est in armis; horridus in 
jaculis; Neptunus in hasta; pota- 
re in rosa, z wieńcem róż; 3) o 
czasie: w, podczas, w cńjyra, in 
multis annis; in extremo tempore 
aetatis; in pueritia, in adolescen- 
tia; in bello; in itiuere; in deli- 
berando; in quaerendis suis; in 
qua potestate Pheras cepit; in tali 
tempore; in eo ©st, ut-, do tego 
przyszło, iż-; często: in tempore, 
w sam czas; 4) o liczbie: między, 
pomiędzy, P&us&ni&s ceperat com- 
plures Pemrum no hi 1 es atąuo in 
hisnonnullosregis propinquo3; czę¬ 
sto: in his; in Epaminondae vir- 
tutibus commemoratur, saltasse eum 
commode; in magnis yiris non est 
habendus; nomen in barbaris erat 
obscurius; es.se in embus clajis- 
simis. — C) Czasem z wyrazami o- 
znaczającemi spoczynek rządzi in 
przyp. 4. esse in amicitiam; Cic.; 
esse in praedonum potest&tcm, Cic. 
nnllam litu ram in nomen Licinii 
Tidetia, Cic.; i odwrotnie przy sło¬ 
wach oznaczających poruszenie, 
6 przyp. zamiast 4 in conspectu 
meo audet yenirc Phaedr. Y. 1,15. 

Inaooeaaus, a, om, niedostępny. 
Inao#aoo, acui, 3. kwaśnieć; — 
przenoś, być przykrym, haec tibi 
inacescunt. 
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Iniohus, i, f». założyciel 1 król 
miasta Argos, syn Oceana i Te- 
tydy; stąd: a) Inaohldes, ae, m. 
Isachida (Enafus, wnuk Inaclia); 
b) Inachis, ldl». ż. do Inacha na¬ 
leżąca; rzecsow. Inachida (Io, cór¬ 
ka Inaclia); c) Inachius, a, um, 
w ogól©: Argiwski, Grecki. 

Inadc-, patrz inacc-. 
Inadp-, patrz inapp-. 
Imadfic-, patrz inasc-. 
Inadap-, patrz inasp-. 
Iriada-, patrz inas-. 
Inadt-, patrz inatt-. 
Iuaduatus, a, um, nieprzypalony. 
Inaodifloo, 1. wybudować, przybu¬ 
dować s celeriter erńnt inaedjfica- 
ta; ałiąuid in locum lub in loco; 
loricul&m coronis; 2) przebudo¬ 
wać, sacella: portas; flcos pia- 
teasąuc. 

Inaequi.billa, je, nierówny, rarietas. 
InaeąuaiiB, e, nierówny co do po¬ 
łożenia; niestały, niejednostajny, 
odmienny, autummis; 2) wzburza- 
jący, wznoszący fale, marę Cas- 
pinm vexant inaeąnales proccllae, 
poet. 

Inaagualiter, przysł. nierówno, nie¬ 
jednostajnie. 

Inaeąuo? !• zrównać, aliquid cra- 
tibus terraąue. 

Inaestim&bUis, e, nieoszacowany, 
nieoceniony, t. j. a) który się ni© 
da ocenić, trudny do ocenienia, 
nihil tam incertum, tam inaesti- 
mabile, quam animi multiłudinis; 
6) bardzo wielkićj wartości, nad¬ 
zwyczajny, homo; 2) ni© wart 
szacunku. 

Inaoetuo, &re, wrzeć, burzyć się, 
zapalać się; si meis inaestuat prae- 
cordiis libera bilis. 

IiuOptni, orum, m. mieszkańcy Alp. 
InamAbills, ©, nieprzyjemny, przy¬ 
kry, smutny, ferittt, rtgnum (in- 
f©rerum). 

Inam&resoo, «r«, gorzknąć. 
Inambitiósua, a, um, nie ubija¬ 
jący się chciwie o godności, nie- 
próżny. 

Inambul&tio, ónłs, i. przechadza¬ 
nie się; przechadzka. 

Inambulo, 1. przechadzać się. 
Inamoenua, a, um, nieprzyjemny 

(dla oka), smutny. (tchu. 
Inanlnme, a, um, bez duszy, bez 
Ininio, 4. wypróżniać. 
In&nis, ©,pTóżny, czczy, o przed¬ 

miotach świata podziemnego: bez 
ciała, imago, cień; inania regna 
Ditis; rzeesow. inane, is, n. pró¬ 
żna przestrzeń; per inane i per 
inania, przez powietrze; u poet. 
ubogi, bez majątku; takie o żo¬ 
łądku : czczy, głodny; — przenoś. 
a) pTÓżny, czczy, bez treści, clo- 
cutio; dat inania Terba, dat sine 
mente sonum; ó) marny, czczy, 
żadnej wartości nie mający, cogi- 
tationes, minae; ostentatio, species; 
decus; opera, nomen i t. p.; ina¬ 
nia. neczotc. czczość, nicość, fa- 
mae; c) próżny, chełpliwy, inge- 
nium, animus, supęrhia; nil in 
me inane. 

Inanitai, atis, i. próżna przestrzeń 
— przenoś, próżność, marność. 

Znamter, prsysl. próżno, nadare¬ 
mnie. 

Inappur&tio, dnia, i, niegotowość,. 
brak przygotowania. 

Inar&tnc, a, um, niezorany. 
Inardeaoo, arsi, 3. zapalić się na 

czóm; munus humeris Herculis 
inarsit; 2) rozpłomienić się, zaru¬ 
mienić się, nubes solis inardescit 
radiis. 

Xna?eaoov arul, 3. schnąć. 
Inaro, 1. zaorać. 
Inasaftetus, a, um, nieprzyzwy- 

czajony; niezwyczajny. 
Inafcfceouituj, a, um, nieuttonplo- 
ny, nSeosłabiony. 
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Tnmdtt, ioia, nieśaiiaiy, trwo¬ 
żliwy. 

Znwułla* 4- dosłytzóć, podsłuchać, 
aliąuid de aliąuo; ex ałique de 
aliqna re; re Ui&udita, fore ut-. 

luaudttua, a, um, niesłychany; 
2) nieprzasłuchany, ali^taen puni- 
re inanditum. 

In&uguro, 1. radzić się wieszczby 
ptaków; inauguraio, pc zapytaniu 
się wieszczby;, 2) poświęcić miej¬ 
sce radząc się w tern wieszczby 
ptaków, locum, tcmplura; poświe¬ 
cić osobę i wprowadzić na urząd 
religijny, flamiucin, augurem. 

Inauro, 1. pozłacać, inauratus, po¬ 
złacany, coluuma; zlotem przera¬ 
biany, restis — przenoś, z bogacić, 
ut te liąuidus Fortuuae riyus 
iuaurut. 

Inauspio&to, pnysł bez wieszczby. 
Inauftpio&tus, a, um, postanowio- 
ny lub odbywający się bez zara¬ 
dzenia się wics7xzby. 

Iniumiś, a, um, to, na co się nie 
zwykło odważać. 

Inb- patrz Iml>-. 
Iuoaeduua, a, um, nierąbany, nie- 

ścinany, silv*, lucus. 
Inoaloeoo, calui.3. zagrzewać się, 
zapalać się, wlaś. i przenoś. 

Inoalfocio, ere, zagrzewać. 
Inoalłide, pnr/sl. niebiegle, nie¬ 
zgrabnie, niechytrze. 

ZnoaUidus, a, um, uiezdatny, nie- 
sposobny, nie biegły. 

Inoandesoo, candui, 3. rozpalać 
się, rozognić się. 

Inoanesoo, canui, 3- bieleć. 
Incanto, 1. słowa czarodziejskie 
wymawiać, czarować. 

Ino&zius, a, um, siwy. 
InoMsum, patrz Cassns. 
Inoastigitua, a, urn, uiekarcony, 
niekarany. 

Caoaute,pt2ysł. nieostrożnie, nieo- 
ględnie. 

Inoautua, a, um, nieostrożny, nie¬ 
baczny, niezapobiegający, & frau- 
de fratema; futnri; ad creden- 
dum; 2) Mer. a) nieopatrzony, nie¬ 
strzeżony; b) nieprzewidziany, nie¬ 
spodziewany. 

Inoódo, cossi, cessoin, 3. iść, cho¬ 
dzić, pedibus, equiś, postępować 
pieszo, konno; laevum alicui in- 
ced., iść po lewćj stronie; takie 
z 4 przyp. Aegyptum, wchodzić, 
wkraczać; w znacz. woj. rzucić 
się, puścić się, posuwać się, mu- 
nito agmine; in Bomauos; cohor- 
tes iucedere jubet. — przenoś, ogar¬ 
nąć, opanować, napadać, ris mor- 
bi in castra incessit; z 4 przyp.; 
incessit aliąuem admiratio, cnpi- 
do; incessit animos formido; des- 
pęratio; także: incessit animo cu- 
pido; lub samo: incessit religio, 
timor, cupido; postquam teuebrae 
incedebant. 

lucendiuro, ii, «. pożar, incendium 
conflare, facere; incendio delere; 
poet. pochodnia, incondia poscit;— 
przenoś. a) zapał namiętny, zby¬ 
teczne poruszenie umysłu, cupidi- 
t&tum, animorum; b) zniszczenie, 
klęska, niebezpieczeństwo, betfi 
cmlis; cmt&tis; inridiae. 

Inoendo, cendi, censum, 3. wznie¬ 
cić pożar, zapalić, classem, nayes, 
oppida; oświecać, luna radiis so- 
lis incensa; — przenoś, incensi 
aestus. gorączka; zapalać, rozo¬ 
gniać, pobudzać, aliquem; ali¬ 
ąuem tania cupiditate bell&ndi; 
incensu8 całcaribus equus; na str. 
biem. o gwałtowuych namiętno¬ 
ściach: unieść się, zapalić się, in- 
cendi doiore, ira, desiderio, amo- 
re i t. p.; adeo erat incensus, ut- 
(zagniewany, uniesiony gniewem); 
także: inceudere cupidi tatom, odia 
(podniecie, wzbudzić); coelum 
clamore (napełnić); rągiam luctu; 
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b) powiększać, pudor incendit 
Tiitt. 

Inoezudo, óni*. i. zapalenie, ur- 
bis; Capitolii 

Inoensua, a, urn, (odcensus), nie 
objęty spisem cenzora. 

Inoenaosy a, ma, patrz Inceudo. 
Inoeptio, ouis, z. zaczynanie. 
Inoepto, 1. zaczynać. 
Inoaptum, i, tt. zaczęcie, przed¬ 
sięwzięcie. [zamiar. 

Ineeptus, us, m. przedsięwzięcie, 
Inoertu*, a, um, niepewny, omyl¬ 
ny, iter, tempora, fama, spes, ca¬ 
sus i t. p.; poet. sol, niepewne 
co do skutku, słabo grzejące; tres 
seles incerti, dni pochmurne; słabo 
utkwiony, securis, ezcussit cerri- 
ce incertam socurim; rozrzucony, 
w nieładzie, crines; niespokojny, 
lękliwy, vułtus; 2) niepewny (co 
da płci) infaus; rzeczow. incertum 
i, w. niepewność; in incerto esse 
lub habere; ad incertum tctocr- 
re; incerta belli, niepewn , od¬ 
mienne wypadki; incerto, wśród 
niepewności; pnytl. incertum, nie¬ 
pewno, niewiadomo; ó) o osobach: 
w niepewności będący, uiewiedzą- 
ey, nieświadomy z przyp. 2. lo- 
corunt; sałntis; rerum suarum 
(swego położenia). 

Inoessot o©e*ivi, i cessi, 3. na¬ 
chodzić, napadać, nacierać, napa¬ 
stować , muros; in erumpentes; — 
przenoś, opanować,.timor incessit 
patres; indignatio inc. Aequos; 
4) przymawiać, ganić, lżyć, łajać, 
ausus est reges inccssere dictis. 

Tnnoaenn, us, m. chód, chodzenie. 
Inov*to*przr/sl sprośnie, nieczysto. 
Inoeato, aro, zbezcześcić, skalać, 
zgwałcić. 

Inoeatus, a, urn, nieczysty, nie- 
wstydliwy, sprosny, wszeteczny; 
rzeczow. incestum, i, n. nieczy¬ 
stość, spiosność. 

Incestu*» tu, m. nieczyatodć, ka¬ 
zirodztwo. 

Inchoo• 1. dać początek, zaczynać, 
templum, delubrum, anm; sig- 
nnm; faciu us a capite alicujus; 
belli iuitia, ineutionem alicujus 
rei; przygotować, rzucić do cze¬ 
go zasady, philosophiam; quodiu- 
choasti de oratoribus; iuchoatns, 
nieukończony, cognitio; rem tam 
praeciaram inchoatam relinquere; 
perfecta anteponuntur iuchoatis. 

Inoido, oldi, caaum, 3. wpadać, 
upadać, a mianowicie: 1) przy¬ 
padkowo: w co lub na co, info- 
veam, ad terram; castris; turris 
super agurina incidit; *ela inci- 
dentia; — przenoś. in insidiaa, in 
manus alicujus; in morbum; in 
pericula; in eandcm inridiam, in- 
ter catervasarmatorum; alicuilub 
in nliquera (spotkać się z kim przy¬ 
padkowo); także z 4. przyp. deus 
auimos incidit (bożek natchnął u- 
mysły); w odniesieniu do czasu: 
przypadać, trafiać, in huno diem, 
in ea tempora; wpadać, trafiać 
przypadkiem, in mentionem alicn- 
jus rei; in sermonem illuin; inci¬ 
dit mihi in meutem (przyszło mi 
na myśl); zdarzać się, trafiać się, 
incidunt saepe tempora, quum-; 
incidit obtrectatio inter aliąuos, 
incidit bellum civile; quonam fa- 
to incidisset, ut-; forte inciderat, 
ne-; 2) z zamiarem: wpadać po 
nieprzyjacielsku, in hostem , in 
milites; — przenoś, wszcząć się, 
powstać, opanować, pestilentia in¬ 
cidit iu urbem; incidit alicuima- 
lum; adrersa ralctudo, terror i t. p. 

Inoido, oldi, olsum, 3. wyrżnąć, 
naciąć, nacięcia robić, karbować, 
arborem; poet. dentes (zęby w pi¬ 
le wycinać); ryć, wyrzyuać, leges 
in aes; in pila lapidea exewplum; 
nomiua in tabula; amores arboń- 
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bus; foedas in columna; literas 
cortici; ?erha ceris; b) obcinać, 
obrzynać, pin nas; vitcs falce; c) 
rąbiąc, rozcinając przysposobić, 
novas faces, poet. 2) ucinać, prze¬ 
cinać, rozcinać, firnem; yincula; 
pulmo mcisus;—przenoś. a) prze¬ 
rywać, tamować, seraonem, ludum, 
deliberationem; b) odjąć, pozba¬ 
wić, zniszczyć, spcm. 

Inolotfo, cinii, cinctum, 3. opa¬ 
sać, otoczyć, urbesmoenibus; tem¬ 
pera lauro. 

ju-oipio, cept, ceptuin, 3. zaczy¬ 
nać, opus, oppuguationem; z tryb. 
bez. gerere, facere; także samo 
incipere w znaczeniu: zacząć mó¬ 
wić lub śpiewać, inclpe Damocta, 
tu deinde seąuere Menalca; 2) 
nieprzech. zaczynać się, febricula 
iucipit. 

Inoiao, lubinourim, pnysl. w krót¬ 
kich zdaniach, uciukowo. 

lioolaio, onia, z. i incisum, i, n. 
przecinek, oddział. 

Inoltamentum, i, n. pobudka, po¬ 
nęta, bodziec, labornm. 

Inoitate, przysl. żwnwo, prędko, 
spiesznie. 

Incltatio, 5nla, i. pobudzanie, za¬ 
chęcanie, populi languentis; 2) 
żywe poruszenie, soi tanta fertur 
incit&tionc„ ut-; wewnętrzny po¬ 
pęd, ani mi lub mentis. 

łncitatus, a, um, prędki, spiesz¬ 
ny, szybki, skory; incitato cursu, 
w szybkim pędzie; incitato equo 
lub incit&tis equis, cwałem. 

Xnoito( 1. w żywy ruch wprawiać, 
popędzać, popychać, eqnos; na- 
Tes remis incitare (prędko żeglo¬ 
wać); se incitare lub incitari, 
szybko iść, jechać, biedź, Iccić, 
śpieszyć, se ez castris; se in hos- 
tem; aestus ez alto se incitat; stel- 
larum motus incitantur; — prze¬ 
noś- pobudzać, podniecać, popusz¬ 

czać, napędzać, aliquem lub ali- 
quid; omnes studio suo; studio 
incit&ti; cup id i tatę imitandi; ali- 
quem in lub contra aliquem; ali- 
quein ad bclłum; ad studium et 
laborem; natchnąć, wzbudzić za¬ 
pal, Pythiam; mente incitati. 2) 
zwiększyć, amnis incitatus pluri- 
is; — przenoś. eloqnendi celeri- 
tatem. 

Incitua, a, um, w żywy ruch 
wprawiony, prędki, szybki, ris 
venti, hasta. 

Xnoivilis, e, niegrzeczny, nieoby- 
czajny, nieprzyjazny, dumny, su¬ 
rowy; incivilia, okrucieństwa. 

Inolimo, 1. wołać kogo, na kogo. 
aliąuem nominc, aliquem i mlicui; 
wzywać o pomoc, deorum *»tque 
hominum udem; 2) krzyczeć na 
kogo, fukać,łajać,mliquem i alicui. 

IuoUresoo, $re, wsławiać się, od¬ 
znaczać się czćm. 

Inolemena, tis, niel&godny, suro¬ 
wy, niełaska wy. 

Inolementfer, przysl. niedelikatnie, 
mełagodnie, ostro, surowo, in ali¬ 
ąuem diccre. 

Inclementia, ae, z. nieiudzkość, 
surowość, ostrość. 

Inolinatio, ónis, i. nachylanie, 
nagięcie: rocis, zniżanie i pod¬ 
wyższanie; — przenoś. Zwrócenie, 
skłonienie, skierowanie, ad melio- 
rem spem; skłonność, yołuntatis: 
zmiana, przemiana, inclinationcs 
teiaporum. 

Inolinatua, a, um , nachylony; —■ 
przenoś, a) upadający, upadły, do- 
mus; res, fortuna; b) skłonny, 
przychylny, ad pacem; ad Poenos. 

Incllno, 1. nachylać, zginać; — 
przenoś, a) skłaniać,zwracać, haec 
animum inclinant, ut credam; skła¬ 
dać na kogo, zwalać, cnlpam in 
aliąuem; onera in dites a paupe- 
ribus; b) rzeczy jakiej inny kio- 
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runek nadać, omnia simul incli- 
oante fortuna; lub stanowczy obrót 
nadać, rozwiązać, przeważyć, roz¬ 
strzygnąć, fraus rem inclinavit; 
2) se inclinare lub iuclinari, na¬ 
chylać się; chwiać się, ustępo¬ 
wać, cofać się, w znacz. woj. 
acies inclinatur; jam inclinatae 
erant tyrannorum copiae; incliua- 
ri in fugam; także: acies iuclinat 
(dom. se) wojsko ustępuje, ćofa 
się; o słońcu i czasie dziennym: 
pochylać się, sol se meridie m- 
clinarit lab meridies iuclinat; iu- 
clinato in pomeridianum tenipus 
lub in vesperum die, in vesperum 
inclinabat dies; w odniesieniu do 
położenia: leżeć, pochylać się ku 
jakiej stronie, rupes inclinant ad 
orientem; — przenoś, fortuna se 
raclin&t, szczęście się odmienia; 
inclinari timore, być skłonionym 
bojaźnią; w sposobie widzenia rze¬ 
czy. przechylać na jaką stronę, ad 
Stoicos, ad pac-em inclinare; ani- 
mus iuclinat, ut-; inclina\it sen- 
tentia mul to rum, ut-; także: meli¬ 
na vit sententia z tryb. bez.; pod 
względem uczuć i chęci: skłam ac 
się do czego, mieć skłonność, in 
stirpem regiam stadiis inclinare; 
ad misericordiam; ad scelu9 in- 
cliitari. 

luoiitua, patrz Inclutus. 
Inoludo, clusi, clusum 3. zamy¬ 

kać, aliąuem in cella; aliąuem 
carcere, sc Heraclea lub Herac- 
leam; corpora furtim includuut 
coeco latcri; coś w czćm umieścić* 
osadzić, w co wstawić, w co opra¬ 
wić, castra mi n ora majoribus; em- 
blemata in scyphis; smaragdum au¬ 
ro; orationem in epistolam; ali- 
quid orationi; senatus consultum 
in tabulis; rerba Terau (ująć 
AZ8^ tałt wiersza); orationem libro 
(pisać, napisać, umieścić*: tempo- 

ra fastis (zapisać); — przenoś. tox 
carcere inclusa est; nullis neąue 
temporis neąue juris iuclusus an- 
gustiis (nieskrępowany, nieście- 
śniony); 2) zamknąć, przeciąć, za¬ 
tamować, Yiam. 

Inolfisio, ćmią, z. zamknięcie, ho- 
ininis. 

Ineiutus, a, um, sławny, słynny, 
chwały godzien, głośny, armis; 
gloria incl. fama. 

Inooen&tus, a, um, który nie wie¬ 
czerzał. 

Incogito, *re, myśleć nad czóm. 
wymyślić co, non fraudem sodo 
incogitat nllam. 

Incognitua, a, um, nieznajomy, 
iucognitum aliąuem hahere, tie 
znać kogo; incognitus famae, o któ¬ 
rym nigdy nie słyszano, ani wie¬ 
ści nie było; rzeczow. incogiuta, 
orom, «. rzeczy nieznane, miano¬ 
wicie: nie uznane za własność, 
incognita sub basta ycniere; 2) nie- 
badany, nieroztrząsany, incognita 
re lub causa (bez poprzedniego 
badania). 

InoÓla, ae, m. ii. mieszkaniec, 
mieszkanka, w przeciwieństwie do 
wyrazu civis, mieszkaniec w ogó¬ 
le, chociaż nie mający praw oby¬ 
watelskich. 

Iaoólo, coiui#cultnm, 3. zamiesz¬ 
kiwać, aliąuem locum; w znacz 
nieprzech. mieszkać, qui trans 
Itheunm incolunt; inter maro Al- 
pesąue; uno in loco. 

Incólumia, e, nienaruszony, cały, 
dobrze utrzymany, w dobrym sta¬ 
nie, traasducere eiercitum inco- 
lumem. 

Inoolumitaa, Atls, ś. dobry stan, 
całość, ocalenie, bezpieczeństwo, 
incolumitas est salutia tuta atque 
Integra conscrvatio. 

Inoomlt&tus, a, um, bez orszaku, 
bez towarzystwa- 
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Inoommtndika, i, um, niepote- 
cony, opuszczony, zaniedbany. 

InoommÓde, przysl. niedogodnie, 
nie wczas, nie na rękę, niezręcz¬ 
nie, nieszczęśliwie, renire, acci- 
dere, narigare. 

Inoommoditaa, &tis, i. niedogo¬ 
dność, nic wczas, temporis. 

Inoommódo, 1. sprawić przykrość, 
być na przeszkodzie, zawadzać. 

Inoomm&dus, a, um, przykrość, 
szkodę przynoszący, niedogodny, 
nieprzyjemny, nieprzyjazny, inc. 
valetudo, słabe zdrowie; non in- 
commodum yidetur (zdaje się nie 
od rzecz yj, z tryb. bez.; rzeaow. 
incommodum, i, * niedogodność. 
Szkoda, klęska, przykrość, prze¬ 
ciwność, incommodo r&Letudinis 
tuao, z uszczerbkiem twojego zdro¬ 
wia; alicui incommodum ferre, 
dare, import&re, sprawiać. 

Incommutóbilis, e, nieodmienny. 
Inoompertus, a, um, nieznany, 

ni ©docieczony. 
Inoompoaite, przysl. nieporządnie. 
Inoompositus, a. um, nieporząd¬ 

ny, nieuszykowany, agmen, oratio. 
Inoomptua, a, um, nieuczesany, 
nieustrojouy; oratio inc., styl nie- 
ozdobny. 

InoonoeMus, a, um, zakazany,nie¬ 
dozwolony, hymenaei. 

Inoonoinnas, a, um, niezgrabny, 
niekształtny, nieskładny. 

Inoondite, przysl. nieporządnie, 
nieskładnie, bez rozmiaru okre¬ 
sowego. 

Inoonditua, a, um, nieporządny, 
pomieszany, acies; nie mający o- 
głady, nieokrzesany, incondita di- 
cendi consuetudo. 

Inoonseęuana, tis, ile wyprowa¬ 
dzony, nie wiążący się w formie 
wnioskowania. 

Inoonaiderantia, ae, L nieostro¬ 
żność, niebaeznośo, nieuwaga. 

Inoonslderłte, przysl. nieostrożnie, 
niebacznie, bez rozwagi. 

Ineonsideratue, a, um, nieostro¬ 
żny, niebaczny, inconsideratior in 
secnnda quam in adrerSa fortuna; 
także skwapliwy, temeritas, cupi- 
ditas. 

Inoonaol&bilia, e, niepocieszony 
nieutulony, meukojony. 

Inconafcans, tis, niestały, zmienny. 
Inoonstanter, przysl. niestatecznie, 
płocho, loqui. 

In c ona tan ti a, ae, i. niestałość, 
zmienność, men tis; fortnnam ne¬ 
nio ab incoastantia sejunget. 

Inconsulte, przysl. nierozważnie, 
nierpzmyślnie, bfeostroźme, dice- 
re, proelium committere. 

Inoonsultua, a, urn, ten, od któ¬ 
rego nie zasięgano rady, niepyta¬ 
ny, inconsulto senatu; 2} pozba¬ 
wiony rady, inconsulti abount: 3) 
nierozważny, niebaczny, homo, tor¬ 
ba, rałio, laigitio, pavor; stąd: 
inconsulto, nierozważnie. 

Inoonsumptua, a, um, niezużyty, 
uiezinniejszony. 

Inoontaminatus, a, um niepoka¬ 
lany, czysty. 

Inoontentua, a, um, flienatęiony, 
nienastrojony. 

Inoontinons, tis, niepowściągliwy, 
nie wstrzemięźliwy, chciwy. 

Incontinenter, przysl. nie wstrze¬ 
mięźliwie, nieuiniarkowanie. 

IncontinentŁa, ae, z. niepo wścią- 
gliwość, nic wstrzemięźliwość, ła¬ 
komstwo, chciwość. 

Inoomreniena, tis, niepodobny, 
różny, corpus. 

Inooąuo, coxi, coctum, 3. warzyć 
w czem, z czem, rad i ces Baccho 
(w winie); poet.: vellera Tyrios 
incocta rubores (farbowane). 

Inoorreotua, a, um, niepoprawiony. 
Inoorrupte, przysl. nieskalanie, 
niefałszywie, bezbłędnie, judicare. 
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Inoorruptus, a, nm, niezepsuty, 
nieskażony, cały, czysty, wlaśc. 
i przenoś.; succus et sanguis; inte- 
gritas latini sermonis; sensus, ani- 
mus; nieprzekupiony, nieposzlako¬ 
wany, wiemy, custos, testis. 

Inorebreaoo t brui, i increbesco, 
crebui, 3. wzmagać się, wzrastać, 
powiększać się, rozszerzać się, brać 
górę, yentus, fama, sermo, con- 
snetudo; increbuit proyerbio, po¬ 
szło w przysłowie. 

InoredibilU, e, niepodobny do 
wiary, nadzwyczajny; z supinum: 
incredibiłe auditu, memoratu, dic- 
tu, rzecz niesłychana. 

Incredibiliter, przysl. nie do uwie¬ 
rzenia. 

Incredulua, a, um, niewierzący, 
niedo wierzający. 

Inorementum, i, w. wzrost, przy¬ 
był, przybywanie, właś. i prze¬ 
noś. w licz. mn. stopnie dosto¬ 
jeństw: illis inerementis fecit viain, 
temi stopniami utorował drogę; 
ineremento noyare exercitum, po¬ 
mnożyć wojsko nowym zaciągiem; 
poet iner. ducum, szkoła; także 
wychowaniec, dziecię, Jovis; kieł, 
nasienie, dentes inerementa populi 
futuri, poet. 

Inorepito, 1. powstawać na kogo, 
łajać, upominać, strofować, voci- 
bus, yerbis, aliquem lub aliquid. 

Inorepo, ui, i tum, i avi, atum, 
are, 1) nieprzech. trzaskać, sze- 
leścieć. szczęk wydawać, chrobo¬ 
tać, simul ut discus inerepuit; 
qnidquid increpucrit; b) zakrcy- 
czeć na kogo, odezwać się. 2) 
przech. uderzać z szelestem o co, 
inerepuit unda latus; b) głośno 
wołać, ostro przemawiać, łajać, 
strofować, aliąuem nomino, clara 
voce, seditiosis verbls i t. p.; 
poet: morantes aeris r&nci clamor 
inerepat; carinina inerepaut pectua 

(wzruszają serce); c) dawać słyssóć; 
minas, sonitum, lyrain digitłs (grać 
na lirze); z 4 przyp. i tryb. boz. 
wołać, inerepans, timeri hostos; 
wyrzucać, wymawiać, perfidiam. 

Inoreaoo, creri, 3. rość nad czćm, 
narastać, sąuammac cuti ineros- 
cunt; 2) wzrastać, wzmagać się, 
wlaś. i przenoś. aequora rentta; 
dolor increvit. 

Inorótus, a, um, nieoddzielony, 
piper cum sale ineretum. 

InoruentatuB, a, um, nieskrwa- 
wiony. 

Incruentus, a, um, niekrwawy, 
ineruenta victoria, zwycięztwo bez 
krwi przelewu, inemento exer- 
citu, bez przelewu krwi wojska. 

Incrusto, 1. powlekać czćm, sin- 
cerum vas inernstare cupimus, 
czyste naczynie brzydką powlec 
chcemy polewą, cnotę oznaczyć 
imieniem występkn. 

Inoubo, avi, atum, i ui, itum, 
are, leżćć na czćm, pellibus: inc. 
Jovi, spać w świątyni Jowisza, 
aby za pośrednictwem snu otrzy¬ 
mać wiadomość od wyroczni; in 
fano Pasiphaae; — przenoś, aj ba¬ 
wić gdzie, przebywać, Eryman- 
tho, poet. h) leżćć na czćm, z chci¬ 
wością strzedz, pilnować, pecu- 
niae; auro defosso; diTitiis; c) o 
nocy: zalegać, ponto nox ineubat 
atra. 

Inoudo, cudi, cusum, 3- wykuć, 
lapis incusus, obrobiony. 

Inculoo, 1. deptać, przydeptać; — 
przenoś, o) o mowie: umieścić, 
wmieszać, wtrącić, verba Graeca; 
inania yerba; b) w odniesieniu do 
pamięci, wzroku, słuchu: wbić, 
utkwić, wrazić, wpoić, memoriae, 
animis; oculis imagines; se auri- 
bus alicujus. 

Inoulpatus, a, um, nienaganny, 
niewinny, nieobwiniony. 
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In<ralte» pri&ił. niekształtnie, nieo- 
zdobnie, bez wytworu, prosto. 

Immltus, &, urn, nieuprawny, nie- 
osiadły, pusty, locus, regio, ar- 
ger, nieutorowany, ?ia; nieułoźo- 
ny, zaniedbany, comae; homines 
intonsi et inculti; acies; — prze¬ 
noś. nieokrzesany, nieukształcony, 
ingenium; homo ut viti sic ora- 
tione durne, incultus, horridus; 
nieobrobiony, zly, yersus. 

Innumbo, cubui, oubitum, 3. le- 
żćć, wspierać na czem, z przyim. 
in i 4 przyp. albo z 3.; in gladiam 
lub gladio, ferro, wspierać się na 
miecza; takie w znacz, nieprzyjar- 
cielskiem: nacierać, nastawać, in 
aliquem; in Maćedoniam; — prze¬ 
noś. a przedmiotach nieiywot. poet. 
nakłaniać się, nachylać się, wzno¬ 
sić się, wisieć nad czćm, laurus 
incumbens arae; opanować, nova 
cohors febrium incubuit terris; 
yenti veloque marique incumbunt; 
tempestas incubuit silyis; zajmo¬ 
wać się czćm, oddawać się cze¬ 
mu, przykładać się do czego, in 
aliquod studium; ad laudem; ad 
uiciscendas injurias; qui divitiis 
soli incubuers repertis; ze spój. 
ut i tr. łącz.: incubuit, ut dice- 
rent; przyspieszyć, ne falo urgen- 
ti incumbere yellet. 

Incunabula, orum, n. kolebka; — 
przenoś, miejsce urodzenia, pier¬ 
wiastkowe miejsce pobytu, począ¬ 
tek, Jovis incunabula <o Krecie); 
doctrinae; inde ab incnnabulis, od 
dzieciństwa. 

Inour&tus, a, um, nieuleczęny. 
Znoorla, ae, i. zaniedbanie, nie- 
staranność, niedbalstwo, alicujus 
rei; aedes yetustate ataue incuria 
detecta. 

IncuriOw, prtyfł- niestaranne, 
niedbale. 

InouriÓBua, a, um, niedbały, nie- 
dbający, niestaranny, nieuważny. 

Incurro, curri (cucurri), cursum 3. 
wbiegać, wpadać, wpływać; 1) 
z zamiarem: natrzeć, uderzyć, na¬ 
padać, in columnas; armentis, cor- 
nibus, in latus hostium; in con- 
fertissimos hostes; suos jam in- 
currentes fcubft reyocayit; wtar¬ 
gnąć do jakiego kraju, in Mace- 
doniam; — przenoś, zelżyć, zła¬ 
jać, in aliquem; 2) przypadkowo: 
a) o osobach: napotkać kogo, na¬ 
trafić, wpaść w co lub na co, in 
ałiquem; in oculos alicujus; — 
przenoś, wpaść na co, natrafić 
przy czytaniu, pisaniu, mówie¬ 
niu, in aliąnid; wpaść w niena¬ 
wiść, in odium; w kłopoty, in 
difficultatem; w słabość, in mor- 
bum; spotkać kogo, przytrafić się 
komu, incurrit in aliąuem casus 
bene meritum; casus, qui in sa- 
pientem potest incurrere i t. p 
b) o przedmiotach nieżywotnych, 
a mianowicie o miejscowości: gra¬ 
niczyć, stykać się, in locum; agri, 
qui in publictun incurrebant; o cza¬ 
sie: przypadać, in bunc aiero; 
w ogóle: zdarzać się, trafiać się, 
incurrunt tempora. 

]coursió, 6nia, z. nabieganie, ato- 
morum; 2) napad, najazd, natar¬ 
cie, wtarguienie, incursionem fa- 
cere in fines; prohibere hostes ab 
incursió Jfc-is. 

inourslto, ftre, wpadać, wlatywać, 
wbiegać; 2) napadać, nacierać. 

Łaourao, 1. wtargnąć, napaść, na¬ 
trzeć, najechać, juyentus armata 
in agmen Romanom incursayit; in 
hostem; in aciem; także: aciem; 
agros; agmen incursatum ab hosti- 
bus; — przenoś, incursabit in te 
dolor (dotknie cię boleść); 2) wpa¬ 
dać na co (przypadkowo), uderzyć, 
ramis, rupibus- 
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Incursus, us, m. nabieganie; na¬ 
pad, najazd, wtargnienie, hostium; 
equitum incursus sustincre. 

Incurtreeoo, lub iucurvisco, £re, 
naginać się, krzywić się, uberta- 
te baccarom. 

Inourvo, i. zakrzywiać, naginać,, 
validis fleios incwrant yiribus 
arcus. 

Inourwua, a, om, zakrzywiony, 
krzywy, aratrum, jugum. 

Incua, oudis, z. kowadło; małe 
tomatos incudi reddere versus, źle 
zrobione wiersze przerabiać; przy¬ 
słowie. eandcm inendem tundere, 
toż samo ciągle robić. 

Inona&tio, ónis, i. oskarżenie, ob¬ 
winienie. 

Incueo, 1. obwiniać, skarżyć się, 
ganić, aliąuem probri. 

Inoufitoditu*, a, nm, niestrzeżony. 
Incutio, cussi, cussnm, 3. ude¬ 
rzyć o co, scipionem in caput; 
alicui colaphum; 2) ciskać, rzu¬ 
cać, miotać, faccs, saxa, hastas; — 
przenoś, wrażać, wzbudzać, spra¬ 
wić, zrządzić, nabawić, alicui ti- 
morem, metum, desiderium; na¬ 
dać, vim Yentis- 

Indag&tio, ónis, i. śledzenie, ba¬ 
danie, veri. 

Tndagator, dris, m. badacz, śle¬ 
dzący, indagatrix, iois, i. śle¬ 
dząca. 

Ind&go* 1* tropić, węchem docho¬ 
dzić, — przenoś, śledzić, badać, 
szperać, aliąuid. 

Indago, mia, i. roztoczenie sieci, 
obstawienie, okrążenie, wyraz my¬ 
śliwski, saltus indagine ciugere. 

Inde, przyst. stamtąd, z owego 
miejsca, haud procul inde; inde 
a Stygia unda prospiciuns; inde 
ad Atńcam accesseruut; inde Ephe- 
sam peryenlt; inde per Ligures 
transiit; 2) w odniesieniu do rze¬ 
czy. stąd, ex avaiiti» erumpit au- 

dada, indeomnia scelera gignun- 
tnr, inde tibi, quod imitere, ca- 
pias*, 3) o czasie: potśm, iudetol- 
lunt se celeres; odtąd, inde us- 
que repetens; często się mówi: 
inde a, w takim razie inde nie 
tlómaczy się na język polski: in¬ 
de a principio, od początku; jam 
inde a cunabulis. 

IndobituE, a, um, nienależny, 
praemia. 

Indeolinatus, a, um, stały, nieod¬ 
mienny, qui perstas indeolinatus 
amico. 

Indeoóre, przysł. nieprzystojnie* 
niepięknie. 

Indecórlt, e, nieprzystojny, szpet¬ 
ny, niech wal ebny. 

Indeoóro, 1. hańbić 
Indecórua, a, um, nieprzystojny. 
IndefensuB, a, um, nioobroaiony, 

bez obrony. 
IndefdMUN, a, um, niespracowa- 
ny, niezmordowany, agendo- 

Indefletus, a, um, nieoplakany, 
animae. 

Indejeotus, a, um, niozrzucony, 
nieobaiony, domus. 

Indelśbilia, e, niezgladzony, nie¬ 
zatarty, nie mogący zaginąć, no¬ 
men erit indelebile nostrum. 

Indelib&tu*. a, um, nietknięty, 
nienaruszony, opes. 

Indemn&tuB, a, um, nićpotępiony 
Indemnie, e, nieuszkodzony. 
Indeploratus, a, um, nieoplakany. 
Indeprohenaus, lub indeprensus, 
a, um, niedostrzeiony, orror, re- 
stigia. 

Indeasrtua, a, nra, nieopuszczo- 
ny, regna. 

IndoEtriotus, a, um, nietknięty, 
nieratiiony, indestrictus abibo. 

Indetonaus, a, um, nieostrzyżony 
Indevit&tuB, a, um, nieoćhybay 

nieunikniony, tolum. 
Index , icia, m. i i. donoiiciel. 
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onajmiciel; o przedmiotach nie- 
iywot: znak, znamię, cecha, ska- 
zówka, imago animi rultus, in- 
dices oculi; digitus indci, palec 
wskazujący, czyli drugi palec 
u ręki; tytuł, napis; kamień pro- 
bierski. 

Indi, orum, m. Indyame, miesz¬ 
kańcy kraju zwanego India, ac, i. 
w Azyi, podzielonego na: India 
extra i intra Gangem; w licz. poj. 
Indus, Iudyanin; Indus — rector 
elephantis, dozorca sloniów; w licz. 
um. poet. o Arabach i Etyopach; 
stąd: Indus i Indicus, a, um, In¬ 
dyjski; dens, kość słoniowa. 

Indioena, tis, nie mówiący, me 
indicente (gdy tego nie mówiłem). 

Indiolum, ii, n. wyjawienie, od¬ 
krycie, wskazanie; także w przed¬ 
miocie sądowym: wyznanie, ze¬ 
znanie, indicium profiteri; adferre 
ad aliquem indicinm rei, źrebić 
zeznanie, zeznać; 2) nagroda za 
wyznanie, partem indicii accipe- 
re; 3) znak, znamię, cecha, do¬ 
wód, sk&zówka, henevolentiac, in- 
nocentiae, irae, sceleris; oratio in- 
dick> fuit, mowa była dowodem; 
indicio fuit z 4 przyp. i tryb. bez.; 
indicio esse alicujus rei lub ali- 
cui rei lub ze zdań# wzgl. 

Indioo, 1. wskazać, wyjawić, wy¬ 
dać, aliąuem lub aliqnid lub z 4 
przyp. i tryb. bez.; aliquid alicui; 
alicui de aliqua re; aliquid ali- 
quą ie; quum se ipse indioassct; 
ind. conscios; de conjuratione; 
yultus iudicat mores; 2) szacować, 
oceniać, fundum alicui. 

Indioo, dixi, dictum, 3. zapowia¬ 
dać, oznajmiać, ogłaszać, obwiesz¬ 
czać, comitia, diem comitiis; con- 
slllum alicui in diem cerlam; sup- 
plicatioucm; ferias; wypowiadać, 
bellum alicui; dać rozkaz do sta¬ 
wienia się, ezercitnm aliquo lub 

In aliquem locum; nakazać, nało¬ 
żyć. uaznaczyć, tri butom. 

Indiotua, a, nm, nicpowiedriany* 
niewzmiankowany; poet. nieopie- 
wany, adhnc in dictum ore alio; 
nec tu carminibus nostris indictus 
abibis; indicta causa, bez wysłu¬ 
chania sprawy. 

Indious, patrz, Indi. 
Indidem, przj/sł. stamtądże, stam¬ 
tąd właśnie (dodaje się samo miej¬ 
sce) indidem Tliebis, właśnie z Ten* 
ind. ex Achaja; z tejże rzeczy 
stąd także, eribant renenaindider 

Indidl, patrz indo. 
Indiffórena, tis, *. rzecz obustron¬ 
na, obojętna. 

IndifforeAter, przyrt. obojętnie, 
bez różnicy. 

IndigSna, ae, «. i z. krajowy, 
swojski, bos, aper; rtectow, krajo¬ 
wiec, rodak. 

Indigentia, ae, ż. niedostatek, po¬ 
trzeba; 2) żądza nienasycona. 

Indlgeo, igui, 2. potrzebować, 
z przyp. 2. lub 6. consilii, prae- 
sidii, aiienarum opum, ezistima- 
tione, medicina; indigens, potrze¬ 
bujący, z przyp. 2; rzeąow. indi¬ 
gens, biedny, ubogi; 2) nie mióć 
czego, być pozbawionym, pećn- 
ni&;3) pragnąć, nomauri indłgere. 

Indigea, Ćtia, m. ojczysty, krajo¬ 
wy; indigetes dii, ubóstwieni od 
Rzymian przodkowie, jako bóstwa 
ich opiekuńcze. 

Indlgea, is, potrzebujący, yoet 
Indlgestus, a, um, pomieszany, 
nieuporządkowany, moles. 

IndignabundtiA, a, um, pełen gnie¬ 
wu, niechęci. 

Indignans, tis, gniewający *tę, 
Indign&tio, Ania, ż. niechęć; 2) 
wzbudzenie niechęci (postać kia- 
somówska). 

Indigne, przyit. niegodnie, nie- 
słusznie, haniebnie, perire; 2) nie- 
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chętnie, z niechęcią, z przykro¬ 
ścią, pati, ferre. 

IndignitM, fttis, i. niedogodność, 
a licuj us lab alicujus rei; stąd: 
niegodne, nieprzyzwoite obejście 
się, zelżywość, omnes indignitates 
per ferre: indignitatibus coinpulsus; 
2) niechęć. 

Indignor, 1. uważać za rzecz nie¬ 
godną, być niechętnym, gniewać 
się, aliąnid; de &liqiia re; z nast. 
quod; indignantes milites, anod 
conspectum suam hostes ferre pos- 
sent; z 4 przyp. i tryb. bez. indi- 
gnari eoepit, regem eyocari; ztr. 
bez. non indignabere Tinci; indi- 
gnanduH, rażący, oburzający, wzbu¬ 
dzający niechęć; poet. pontem in- 
dignanis Arar.es. 

Indtgmm, a, um. niegodny, nie 
nie wart, z przyp. 2* 

lub 6. ar oram honore; z sap. di- 
gnm atąue indigna rei atu vocife- 
raus; z tryb. bez.: referri, poet.; 
z ut lub qul i tryb. łącz. indigni, 
ut redimeremnr, indigni, qui ua- 
petrarent; niezasłużony, nieprzy¬ 
zwoity, oburzający, haniebny, nie¬ 
godziwy, indigna morte peremptus; 
o quam indigna perpeteris; indi- 
gnum est, z 4 przyp. i tryb. bez., 
rzecz niegodna, niesłuszna, hanie¬ 
bna; facinus indignum; samo in- 
dignum! jako wykrzyknik/ o hań¬ 
bo 1; indigna hiems, ostra, nie¬ 
znośna. 

Indigna, a, um, potrzebujący, 
opis. 

Indiligens, tis, niedbały, niesta¬ 
ranny; non indiligeus, troskliwy, 
pilny. 

Indiligenter, przyst. niedbale, nie¬ 
starannie. 

Indlligentia, aC, i. niedbalstwo, 
opieszałość, hominis, literarum. 

Indipisoor, eptus, 3. otrzymać, 
osiągnąć, dostać, dopiąć. 

Indiacretua, a, um, nierozdzielo- 
ny, nierozłąęzony, nierozróżniony, 
bez różnicy, conmia cum iisdem 
ind. vicissim habens, nie odróż¬ 
niając się przytem jako wyisty 
godnością. 

Indiserte, przytl. niewymownie. 
Indiaertua, a, um, niewymowny, 
niedobrze wysłowiający się, ubo¬ 
gi w słowa. 

Indisaolubilis, e, nierozerwany, 
nie dający się rozwiązać. 

Indiriduua, a, um, niepodzielouy, 
corpora, atomy, ciała najdrobniej¬ 
sze nie dające się podzielić; stąd: 
indmduum, i, n. atom. 

Indo, didi, di tum, 3. wpuszczać, 
venenum potioni; omamcota gem¬ 
ma rum vestibus (ozdobić suknie 
drogiemi kamieniami). 2) — prze¬ 
noś. nadać, przydać, nomen ali- 
cni (z przyp. 3. dodauego imie¬ 
nia); pnero ab inopia Egerio no¬ 
men inditum; Superbo ci Bomao 
inditum cognomen. 

Indocilia, e, tępy, niepojętny, nie¬ 
umiejętny, poet z tryb. bez. pau- 
periem pati; ciemny, nieświado¬ 
my, genus indocile; niezdatny do 
czego, terra indocilis Gereri; 2) 
trudny do pojęcia, disciplina. 

Indocte, przytl. nieumiejętnie, nie- 
ucztmie, nic biegle. 

Indootua, a, um, nieuczony, nie¬ 
świadomy, Diesposobny, niezręcz- 
uy, poet. z przyp. 2. piłao disci- 
re; z tryb. bez. ferre juga; nie¬ 
zgrabny, indoctum canere. 

Indolentia, ae, i. nieczulość, o- 
drętwialość na bóle. 

Indóleu, is, i. własność przyrodzo¬ 
na, frugum: szczegół, o ludziach: 
charakter, zdolność, talent, skłon¬ 
ność, sposób myślenia, ad Tirtu- 
tem lub yirtutis; rirtutum ao Ti- 
tioram. 

Indóleeoo, dolni, 3. boleć smu- 
414 
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dó «ię, quis fuit, qui non indo- 
luocłt; z 4 przyp. i tr. bet.; ze 
spój. quod lub quia; z przyp. 6; 
także poet.: id ipsum indoluit Juno. 

Indomitua, a, um, nieogłaskany, 
dziki, equus, pastores; ingenia 
Gallorum; niezwyciężony, niepo¬ 
konany, nicukrócouy; Mars, ira, 
vires, dextra. 

Indormio, 4. spać na czćm, przy 
czóm, congestis saccis; — prze¬ 
noś. zaspać, zaniedbywać, causae, 
tempori, in isto bomine coiendo 
tam diu indormiri. 

Indotatne, a, um, nieuposażony, 
ubogi, soror, — przenoś, ars ind. 
bez ozdoby. 

Indubito, Ire, wątpić, niedowie¬ 
rzać, nie ufać, absiste viribus 
indubitare tuis. 

Induolae, patrz Indutiae. 
Induoo, duii, ductum, 3. wprowa¬ 
dzić, w ogóle: prowadzić dokąd, 
doprowadzić, exercitum iu Mace- 
doniam; Aegyptum; milites in 
pugnam; cohortes in medios hos- 
tes; messorem ams; in senatum, 
in regiam; wprowadzić na plac 
szermierski lub na scenę, gladia¬ 
tora ; personam alicujus; kogo 
mówiącego wprowadzić, aliąucm 
commemorantem; Gyges induci- 
tur, — przenoś, obyczaje, zwy¬ 
czaje, mowę t. p. wprowadzać; 
aliąuid in nostros mores; rerbum 
norum in lioguam Latinam; do¬ 
wodzić, być dowódzcą, princcps 
turmas inducit Asylas; wnosić do 
księgi rachunkowej, zaliczyć, kłaść 
na rachunek, pecuniam in ratio- 
nem; in ratiouibus; alicui agros 
peounia ingenti (wysoko pora¬ 
chować); wprowadzić, wprawić, 
aliqem in errorem; wnieść, wznie¬ 
cić, discordiam in civitatem; po¬ 
stanowić co sobie, umyślić, uroić, 
animum lub in animum ind. z tr. 

bez.; do czego przyprowadzić, 
skłonić, zniewolić, pobudzić, dać 
powód, aliąaem ad bellum, ad 
misericordiam, ad pudendum; u- 
wodzić, aliquem spe, pretio, pro- 
missis, gratia; ze spój. ut i tr. 
łącz., inductos c u pi di tatę regui; 
zwieść, omamić, oszukać, podejść, 
socios; przywieść, przytoczyć, ra- 
tiouem alicujus; causam; powlec, 
pokryć, rozciągnąć nad czćm, tec- 
torium; com super lateres; z prz.3. 
plumas membris, umbras terris; 
poutem flumini (postawić); także 
o ubiorach: poet. toga inducitur 
artus; z przyp. 6. powlec, po¬ 
kryć cz£m, acuta pełlibus; brachia 
peiina; powlec woskiem co napi¬ 
sanego, wymazać, no mina; stąd: 
znieść, skasować, unieważnić, *e- 
natus consultnm, locaUoncm, ten- 
ditionem. 

Induotio, onis, i. wpuszczanie, 
sprowadzanie, aquamm, kanał, 
wodociąg; wprowadzenie, juvenu m 
armatorom; personaram heta ind. 
(zmyślone wprowadzenie osób do 
mowy); — przenoś, ind. animi, 
skłonność, przedsięwzięcie; ind. 
erroris, prowadzenie do błędu; 
w logice inductio, gatunek rozu¬ 
mowania (z wielu szczególnych 
podobnych zdań, przykładów, wy¬ 
prowadzanie zdania powszechnego). 

Induotua, us, m. namowa, nakło¬ 
nienie, ind acta alicujus lub alieno. 

Indulgena, tis, łagodny, łaskawy, 
pobłażający, pater; civita6 iudul- 
gens in captiros. 

Indulgenter, przyil. łagodnie, ła¬ 
skawie, pobłażliwie, loqui: habe- 
re captiyos. 

Indulgentia, ae, z. względność, ła¬ 
skawość, łagodność, czułość, po¬ 
błażliwość. 

Indulgeo, dulsi, dultum, 2. po¬ 
błażać , być powolnym, z prz. 3 
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natura©; aibi, degtdzać sobie* po¬ 
błażać twoim namiętnościom; od¬ 
dać się czemu, doloii, Tino, e- 
pulis, lumrla©, spei; si.aridita- 
ti indulgeretur: dogadzać, pilno¬ 
wać, mieć staranie, być troskli¬ 
wym, raletndini; zajmować się, 
labori; hospitio; być życzliwym, 
sprzyjać, legioni, civitata; noris 
amicitiis, wchodzić w nowe sto¬ 
sunki przyjaźni; genio patrz gcnius. 

Indtto, dui, dfitum, 3. przywdziać, 
włożyć na siebie, lub na kogo, 
Testem, tunicara alicui; Testes hn- 
meris; soleas pedibns; galeas; ar- 
ma alicui; anulum articnlis; indni 
v-«te; indntns soccis; indutus Tes¬ 
tem, poet; ind. scalam lwziąć 
drabinę); — przenoś, a) wziąć, 
przybrać, dii induti specie hnma¬ 
na, bogowie, którzy przybrali na 
siebie postać ludzką; alicui spe- 
ciem latronis, ndawać kogo za 
zbójcę; poet.: przemienić, homi- 
nes in Tnłtus ferarum; arbor in- 
doit 9C in fiorem (okryło się); in 
florę novo pomis se indult arbos; 
przybrać, mores Pcrsarom; sibi 
cognomen: no^um ingenimn; b) 
wpaść między co, zawiklać się, 
zaplątać się, se rallis, hastis; sti- 
raulis; se in laqueos; 3e in cap- 
nones; indui confessione sua (dać 
rię złapać); se nmcrone (prze¬ 
bić się). 

Indflrasoo, durui; 3. twardnieć, 
drętwieć, corpns indnruit usn. 

IndGco, 1. stwardzać, nadawać 
twardość, hartować; — przenoś, 
indnratus timor, wzmocniona bo- 
jaźń. 

Indus, patrz Indi. 
Indus, i, m. główna rzeka w In¬ 

dy!*, 2) rzeka wc Frygii i Karyi, 
zwana także Calbia. 

Indtastrla, ae. i. nieustanna czyn¬ 
ność, działalność, nólitość, natę¬ 

żenie sil, pilność, przemysł, ma¬ 
gna induetria bellnm appararit; 
ponere industri&m in scribendo; 
non mediocris est industriae, z tr. 
bez.; de lub ex industria, nmyśl- 
nie, z zamiarem. 

Industrie, pny$t. pilnie, staran¬ 
nie, przemyślnie, przezornie, cas¬ 
tra a cohortibus indnstrie defen- 
debantur, quis diiitindustrios? 

Induatrins, a, um, pilny, skrźęt- 
ny, starowny. 

Indutiae, arum, z. rozejm, zawie¬ 
szenie broni, facere, pctere, con- 
serrare, per indntias, przez czas 
rozejmu. 

Infibrto, 1. npajać 
Inedia, ae, ż. wstrzymanie się od 
pokarmu, głód, Tigiliis et inedia 
necatus; inediam sustinere. 

Ineditns, a, um, nieogłoszony, 
nieobwieszczony, niewiadomy 

InSlegans, tis, niepiękny, źle do¬ 
brany, niendatny, copia orationis. 

Ineleganter, przysł. niepięknie, nie¬ 
kształtnie , bez smaku, scribere. 

Ineluct&bilis, e, nieuchronny, nie¬ 
unikniony, Tenit summa dies et 
ineluctabiie tempus; fortuna om- 
nipotens et ineluctabiie fatum. 

Inemórior, rnori, umierać przy 
czćm, spectacnlo dapis. 

Inemptus, a, nm, niekupiony, da- 
pibus inemptis onerare mensas. 

Inenarrabilis, e, niewymowny, 
trudny do opisania, labor. 

Ineaarrabillter, niewymownie, nie¬ 
wypowiedzianie, w sposobie trud¬ 
nym do opisania. 

Inenodabili©, trudny do rozwiąza¬ 
nia, ciemny, zawiły. 

Ineo, ii (czasem m), itum, Ir©, 
wchodzić, in nTbem; — przenoś, 
zaczynać, poczynać, iniens aataa 
(wiek młodzieńczy); Titia ineuntis 
adolescentiae; ab ineunte aetate, 
adoleacentia; 2) przech. wejść w co 
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lub na co, domunt, Erbem, agrum 
Bomanam, conriria, Ti jus; zaczy¬ 
nać, inita aestate, bierne, tertia ri- 
gilia (z początkiem trzeciej stra¬ 
ży): — przenoś, aj wchodzić w u- 
rzędowanie, lub czynność jaką roz¬ 
poczynać, magistratom, consu la¬ 
tom, honorem, imperium; iter, 
conririum dedie; pngiuun, proe- 
lism; bellnm cum aliquo; h) roz¬ 
trząsać, rozważać, rozpoznane, 
rationc® alicujns roi; podać, po¬ 
kazać, Bumerum alicujns rei; po¬ 
wziąć , przedsięwziąć, ułożyć, po¬ 
stanowić, consilinm de aliqua 
re, aKcujnsrei, contra ałiquem; 
z tr. bez. tollare; in consilia ini- 
r«, radzić o czóm; in aliąnam 
Tiam, udać się jaką drogą; ta¬ 
lem rationem inire, wyratować, 
roztrząsnąć, także: kroki zrobić; 
gratiam ab aliquo Jnb apud ah- 
quem, zjednać, zaskarbić sobie 
czyje względy, societatem cum ali- 
que, wejść z kim w związki sto¬ 
warzyszenia; suffragia, zacząć glo¬ 
sować; poet. somnum, zasnąć. 

niestosownie, nie¬ 
dorzecznie, nie w swoim czasie. 

Ineptia, ae, i. niedorzeczność, nie- 
rorura, rzecz niestosowna, w licz. 
ma. brednie. 

Ineptun, a, um, nieeposobny, nie¬ 
dorzeczny, uk»tosowijy, nihil ia- 
selens ant iueptum. 

Xnequit4bilis, e, o miejscu, gdzie 
konno jeździć nie można, campus. 

laermis, e, i inerraes, a, um, 
bezbronny, nieuzbrojony; — prze¬ 
noś. nieobeznajmiony, slaby, in 
philosophia; nieobraiający, nie- 
uszczynliwy, carmen. 

Inerrans, tis, nie błądzący, rzo- 
czow. w licz. mn. inerrantes, gwiaz¬ 
dy stałe. 

In«t, ertis. bez sztuki,niezgrabny; 
zwykło, nieczynny, bezwładny, 

gnnśny, tępy, leniwy, homo, se- 
uectns; — przenoś, nienusający 
się, stojący, aqna; leżący odło¬ 
giem, terra, glebae; nietrawiący, 
stomachus; na próżnowaniu spę¬ 
dzony, tempus, horae; poet; tak¬ 
że: wprawiający w nieczynnośc, 
somuns, frigus, poet 

Inertia, ae, i. uiezgrabność, brak 
sztuki; zwykle: nieczynnośc,gnu¬ 
śność, lenistwo, laboris; operis. 

Incru&itu*, a, um, uieuczony, nie- 
nmiejętny. fi przenoś. 

Ineeoo. 1- przynęcać, wabić, wlai 
Inevit4bUts, e, nieuchronny, nie* 
miikniony. 

Inrireitue, a, um, nieponuzony, 
spokojny. 

Inezsmadbills, nio mogący się u- 
uiewianić. 

Inoworeit&tua, a, um, niewpra¬ 
wny, niewyćwłczouy, miles, his- 
trio, eloquentia. 

Inexhaustua,a, um, niewyczerpa¬ 
ny, metali a; nienasycony, avidi- 
tas iegendi. 

ln*xor&bUi«, e, nieubłagany, nie- 
uproszony, in aliquem, adrersus 
aliqnem. [budzony 

Jnexper*eetu*t a, um, nieprzc- 
Inerpertus, a, nm, nie mający 

w czóm doświadczenia, z prz. 3. 
łub 4. z pr/yim. ad: ezeroitus bo¬ 
nia lub ad boua inezpertus atque 
insuetns; 2) niedoświadczony, nie- 
probowany, ne q«id inezpertum 
frustra moritura relinquat; b) uie- 
wyprobowany, niesprawdzony ,pup- 
pis; remedium; fides. 

Inezpifibilis, e, nienbłagany, za¬ 
wzięty, zacięty, odium; 2) nic- 
dający się oczyścić (religijnie), 
scelus. 

Inezplebilis, e, nienasycony, sto¬ 
rn ach us; oupiditM. 

Inexpletu«, a, um, uienapolniony, 
nienasycony, poet. 
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InmcpUoftbUis, e, nierozwikłany, 
ścisły, me dający się rozwikłać, 
Tiaculnm; — przenoś, yia imbri- 
bwt; droga trudna do przebycia 
dka deszczów: res, łegatio, niepo¬ 
dobne do wykonania; facilitas, do 
niczego nie prowadząca; haoc iuex- 
pUoahilia esae dictis, niepodobne 
do wyjaśnienia, niezbadane. 

iMftortfai, a, m, nie wy8 le- 
dsoay, nieznany, rada; inezplora¬ 
to, bez wyśledzenia, bez zacią¬ 
gnięcia poprzednio wiadomości. 

Inoxptign*biUa, niepodobny do 
zdobycia, arx; locns; — przenoś. 
via, nieprzystępna, niepodobna do 
przebycia; peet.: grainen, trawa 
tmdua do wykorzenienia. 

Iru»x*pectitu*, a, urn, nieoczeki¬ 
wany, niespodziany. 

Inerstinotus, a, mm, aieugaszony, 
niepodobny do mgmszenia, iguis; -- 
przenoś, nienasycony, niezaspoko¬ 
jony, fames, libido; niewygasły, 
nieśmiertelny, nomen. 

lnexsapor&bUiA, e, nieprzebyty, 
trmduy do przejścia, niedostępny, 
raufiimeutura, altitudo; — przenoś, 
a) niepokonany, n« fati; ÓJnięprze- 
wyźszony, inexsaperabilia baec 
eraot 

InextrieAb(lis» e, nia dający się 
rocwikłać, ekąd się trudno wydo¬ 
być, errore* (o labiryncie). 

Infftbre, pny&ł. luasztucauie, nie¬ 
kształtnie. 

Inlbbrlofctus, a, um nieobrobio¬ 
ny, robom. 

Infbotts. przytl. niedelikatnie, bez 
smaku. 

InCaedtus, i inflodtws, a, mm, 
niedelikatny, niezgrabny, nou ia- 
facetns, dość przyjemny. 

Iafiwrandua, a, um, niewymowny, 
uiebiegly w wymowie. 

Infamia, ae, ś. niesława, bańba, 
rei; infamia adspergi, flagrare. 

być okrytym hańbą; resarcire in- 
famiam, poprawić sławę; poet: 
o osobie, która hańbę przynosi: 
nostri infamia seculi. 

Infamie. e, osławiony, niecny, ho- 
minesTitiisinfąmes, Alpes frigori- 
bug infames; 2) hańbiący, niesła¬ 
wę przynoszący, pax; qnae omnia 
apud nos infamia ponnntnr. 

Influno, 1. osła wiać, obwiniać, 
mocno przy ganiać, aliqnem. 

Infandua, a, nm, trudny do wy¬ 
słowienia, niesłychany, smutny, 
straszny, dolor, caodcs, mors; rze- 
czow. infanda, oram, «. straszne 
rzeczy, okropności; przpsL infau- 
dum lub infanda, straszliwie, 
okropnie. 

lniana, fauti* (od in i for), niemo- 
wiący, niemy, homo, statua; szcze¬ 
gół. o dzieciach nie mogących 
jeszcze mówić: jeszcze młody, ma¬ 
ły, filius, puer; rzeczoie. in- 
fans, niemowlę; — przenoś, dzie¬ 
cinny, tyczący się dzieci, pectora 
iufantia; iufanti ragiat ore puer; 
omnia fuere infantia; niewymo¬ 
wny, nie mający daru wymowy, 
nihil Lentulo infant ins; ite infan- 
tissimusexstimarer, Fannii historia. 

Infantia, ae, i. niemożność mó¬ 
wienia, lingua*; szczegół, a) nie¬ 
mowlęctwo , wiek dziecinny, dzie¬ 
ciństwo; b) brak wymowy. 

Infantdia, e, do niemowlęctwa 
ściągający się, dziecinny. 

Infaroio, farsi, fartum, 4. aapy- 
chać co czóm, nadziewać. 

IafEtuo, ar*. odurzyć, omamić, 
głupim czynić. 

InMuatua, a, nra, nieszczęśliwy; 
niepomyślny, homo infaustus bel- 
lis; amicitia; auspicium. 

Infeotor, ória, m. farbiarz. 
Inlbotus, a, um, nieobrobiony, 
niewyrobiony, argentum, aurum 
(w sztukach, w raassie); 2) nie- 
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zrobiony, niewykończony* re in- 
fecta i infectis rebus, nie skoń¬ 
czywszy rzeczy; infecta wictorił, 
(nic odniósłszy zwycięztwa); in- 
feoło bello (ni©ukończywszy woj¬ 
ny*; reddere infectam (przeszko¬ 
dzić skutkom* w niwecz obrócić); 
pro infecto habere; facta atque 
infecta cauere, co było i cze¬ 
go uie było głosić; 3) niemożny* 
niepodobny, rex nihil jam in- 
fectum Metelło credens. 

Infecundua, a,nm, niepłodny, nie- 
żyzny, nieurodzajny. 

Infelicitas, atia. nieszczęście. 
Infelioiter* przysi. nieszczęśliwie. 
Infeliz, iois, nieszczęśliwy* ho¬ 
mo, puer, patria; z przyp. 2 ani- 
mi (co do usposobienia umysło¬ 
wego); h) sprawujący* zapowiada¬ 
jący nieszczęście, nieszczęśliwy 
dla kogo* exsilium; monstrum, 
vates; arbor inf., drzewo, którego 
owoce poświęcone były bogom 
podziemnym, na którcm zwykle 
złoczyńców wieszano; c) nieuro¬ 
dzajny, niepłodny, oleaster; tetra 
frugibus infelix. 

Infeme.^rzyK, po nieprzyjacielsko. 
Infenso, 1. być nieprzyjaznym* po¬ 
stępować po uieprzyjacielsku. 

Infenaua, a, urn* nieprzyjazny, 
zagniewany* rozjątrzony. 

Infer i Inferua, a* nu, dolny* lo- 
ca, marę (Toskańskie m.); o za¬ 
chodzie gwiazd: infera in loca 
abire szczegół, podziemny, flu- 
mina, dii ; rzeczoic. inferi, orum* 
m. podziemni, umarli, świat pod¬ 
ziemny. ab inferis excitare* rero- 
care, wskrzesić; 2) st. wyż. infc- 
rior* niższy co do położenia* pais, 
loeus, spatinm, Pannonia i t. p.; 
rersus (pentameter); inferiora* niż¬ 
sze części; pod względem czasu; 
późniejszy, nowszy, młodszy* aeta- 

tc interior; erant interiera, quam 
illorum aetas; co do liczby; mniej¬ 
szy, słabszy, interior nu mero na- 
fium; interior copiis; pod wzglę¬ 
dem rodu, stanu* godności, zna¬ 
czenia* mocy i t. p., niższy, słab¬ 
szy* podlejszy* interiorem esse* óe- 
cedcre, być pokonanym; ordines, 
causa; inferiora animo; indigaius 
vinci ab inferiore; dignitato non 
interior; non inferiora secutus; 3) 
stop. najw. a) infimus, a* um, naj¬ 
niższy, ostatni, iDf. raÓices montis; 
ad infimos montes (u spodu gór); 
coliis i nam* apertus (u spodu); 
takie: ab infimo; pod względem 
stanu* godności i t. p., najniższy, 
najmniejszy, najpodlejszy, faex po- 
puli; ex. infima plebe; infimo lo¬ 
co naius; infima conditio senorum; 
rzectou. infimi* orum, m. najniż¬ 
si, z nizkiego bardzo rodu* ut 
communis infitnis, par principibns 
yideretur; adyersus infimos justi- 
tiam serrandam esse; także: pre- 
cibus infimis (najpokorniej) petere; 
b) imns, a* om, najniższy, radi- 
ces montis, gradus. sedes, con- 
viva; yox (bas); ab imis nngui- 
bus ad Yerticem* od stóp do gło¬ 
wy; ab imo pectore* z głębi pier¬ 
si; neciow. ab imo, z dołu; imo. 
w głębi; ima petrae; summa imis 
confundere (wszystko pomieszać); 
pod względem stopnia, godności; 
superi imique dcorum; pod wzglę¬ 
dem czasu: ostatni* mensis; ad 
imum Tbrax erit, wreszcie* na- 
koniec. 

Infercio, patrz Infarcio. 
Inferi, patrz Infer. 
1. Inferius, a, um (od infero), 
przyniesiony, podany na ofiarę, 
stąd: Yinum inferium, wino ofiar¬ 
ne, ofiarowane bogom przed sko¬ 
sztowaniem ; iuferiae, arum, i. ofia¬ 
ry czynione cieniom zmarłych. 
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2. I»f«riai, prfym. w stop. wyi. 
rzec*, n. patrz Infcr; 2) patrz Infra. 

Interna*, fttu, który jest z miejsc 
nizkich. 

Intemus, a, um, nizki, parte®: 
stadna; szczegół, podziemny, dii; 
rex (Pluton); Jono (Prozerpina): 
palus (Styks). 

Infaro, intuli, illatum, inferre, 
wnosić co na co, w co, 7. 4 prz. 
i przyim. iu lub ad, lub i prz. 3; 
pedem inferre, wchodzić, wstępo¬ 
wać, także poet: gTessum; mortui 
corpus eodem (pogrzebać). Stąd 
w szczegół, a) we względzie reli¬ 
gijnym: składać ofiary, przynosić 
na ofiarę, spumautia cymbia lac- 
te; honores Anchisae, poet.; b) wno¬ 
sić do rachunków, rationes; pora¬ 
chować co komn, sumptum ctoi- 
bns; we względzie nieprzyjaciel¬ 
skim: manus alicui lub in aliquem, 
napadać na kogo; vim ałicni, gwałt 
komu zadać; pedem alicui, ude¬ 
rzyć na kogo; także: grad u m: po¬ 
gnam; se inferre lub inferri, wpaść, 
z przyim. in i 4 prz. lub z prz. 3.; 
se per medios; quo se infcrebat; 
concitato impetu se inferro; signa 
inf. in hostem lub hostibus, nieść 
chorągwie naprzeciw nieprzyja¬ 
cielowi, napaść na niego, uderzyć; 
bellnm inf. wydać wojnę, wypo- 
wiedzićć, alicui; Italiae; in Ita- 
liam; contra patiiam; arzna infer¬ 
re, wkroczyć z wojskiem, wojnę 
zacząć; 2) — przenoś, w ogóle: 
aj se ipse inferebat, wmieszał się; 
se iu periculum, wystawić się na 
niebezpieczeństwo; h) sprawić, wy¬ 
rządzić, zadać, zrobić, alicui vul- 
nus, injuri&m, morom, conłrorer- 
rifcm de re, wszcząć; spem, mi- 
•ericordiam, wzbudzić; terrorem, 
przestraszyć; mortem, zabić; mi¬ 
nera gloriae alicujus, ujmować ko¬ 
mu sławy; c) wszcząć, aermonea. 

ali ca jus rei; wniećć, 
przytoczyć dać, causam; alicui 
caaaam bclli, szukać pozoru; d) 
wyraz logiczny: wnioskować, wnio¬ 
sek zrobić. 

Inferreo, ferbui, 2. rozgrzać się. 
Infeste, przysł. po nieprzyjadel- 
skn. facere. 

Infeato, 1. wpadać po niepnyja- 
cielsku, napastować, niepokoić, 
marę, munitiones, Africam; Scyl¬ 
la latus dextrum, laerum Charyb- 
dis infest&nt. 

Znfestus, a, um, 1) bier. wysta¬ 
wiony na niebezpieczeństwo, nie¬ 
pokojony, m, itinera, ciritas, rita; 
infestum habere aliquid (m Infe- 
stare); 2) w znacz. czyn. zagraża¬ 
jący, nieprzyjazny, przykry, nie¬ 
nawistny, dokuczający, canes, re- 
giones, erercitus, provincia; zwy¬ 
kle z przyp. 3. animo infesto Bo- 
manis; gens infestissima nomini 
Bomano; quum ei esset infestissi- 
mus; o rzeczach, które nieprzyja¬ 
cielskie natarcie wskazują: lancet, 
pila, infestis signis impetom fa¬ 
cere. 

InfLoet-, patrz Infacet-. 
Infldae, patrz Infitiae. 
Infloio, feci, fectum, napuszczać, 
aiiąnid aliąua re; szczegół, ą) faT- 
bami napuszczać, farbować, se ri- 
tro (pomalować się); rivos san- 
guine (zafarbować); poet.: ora pa- 
Tor albus inficit, nigri Tolnmina 
fumi infecere diem, kłęby czar¬ 
nego dymu dzień zaciemniły: — 
przenoś, nczyć, kształcić, napoić 
wtajemniczać, iufici debet iis ar- 
tibns; b) zaprawić czćm szkód Li¬ 
wem , pocula veneno; stąd: zepsuć, 
zatruć, zarazić, pabnla tabo; aor 
infectus; — przenoś^ animum de- 
liciis, desidla iuficere; Titii9 inŁ; 
inficimur opinionum prarit&te;poet. 
aliis eluitur infectum scelus (inni 
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oczyszczają się ze zbrodni, którą 
zostali skalani). 

Infloior, patrz Infitior. 
InfLd&lis, e, niewierny, niedotrzy- 

mujący obietnic, nierzetelny. 
Infidelitas, atia, i. niewierność, 
nierzetelność, brak wiary, amici- 
tiarum. 

Infldus, a, nm, niepewny, zawo¬ 
dny, fałszywy, zdradliwy, niewier¬ 
ny, nie wart zaufania, amicus; so- 
cietas regui; pax; promissa; mens; 
ciritas Iłhodiorum. 

Infigo, fixi, firum, 3. wbijać, wty¬ 
kać, utkwić, wrazić, sideracertis 
infixa sedibns (osadzone, umiesz¬ 
czone); signum inf. (utkwić cho- 
rągieir); gladium hosti in pectus; 
lauceam pcctori; sagitta per tho- 
raccm infigitur; dentes in vulne- 
re; hamos; w znacz. bicr. być 
utkwionym, hasta jnfigitur portae; 
tela corporibus infixa; pila infhta; 
iufixum corpori signum; vulmis~ 
przenoś, inf., zadać ranę; wpo¬ 
ić, wrazić, utkwić, zatopić, cura 
ent infixa animo, res memoriae 
iufixa, anirnus iufiius est in pa- 
triae caritate; intUus pectori do- 
lor haeret. 

InflmuB, a, urn, patrz Infer. 
Inflndo, fidi, fissum, 3. rozłupać, 
rozdzielić, sulcos telluri, brózdy 
robić, sulcos mari inf., próć morze. 

Inflnitaa, fttia, i. nieograniczoność, 
nieskończoność, infinitatem omnem 
percgrinabatur, po całym, świecie 
wędrował. 

Influlte, przy*ł. nieskończenie, nieo- 
graniczenie, bez granic, 

luflnitio, ónii, i. nieskończoność. 
Inflnitua, a, um, nieograniczony, 

bez granic; pod względem czasu: 
bez końca, nieskończony; pod wzglę¬ 
dem liczby: niezliczony, bardzo 
liczny, rozliczny, bardzo muogi; 
inf. nobilit&s, bardzo znaczna licz¬ 

ba szlachty; « cni nimis infini- 
tum ridetur (jeżeli się komu za¬ 
nadto obszemćm wydaje); rzcaow. 
infinitum, i, n. nadzwyczajna mno¬ 
gość, auri atque argenti; — prze¬ 
noś. nieograniczony, bez granic, 
imperium, potestas, spes, odium; 
infinita animo complecti; 2) nieo¬ 
znaczony, nieokreślony, ogólny, 
res; qu&estio. 

Inflrmatio, ónls, z. osłabienie, od¬ 
pieranie dowodów, zbijanie zarzu¬ 
tów. 

InfLrme, przysl. słabo, niebardzo; 
inf.animatus, niebardzo ożywiony. 

Inflrmitas, fttia, i. słabość, vale- 
tndinis, virium, puerorum; — 
przenoś, w odniesieniu do umy¬ 
słu: słabość, niestałość, animi, 
mentis, lub samo infirmitas; veri- 
tus infirmitatem Gallorum (nie¬ 
stałości). 

InUrmo, 1. osłabiać, siły nadwe¬ 
rężać; — przenoś, osłabiać, fidein 
testis, unieważniać, odjąć moc, 
Legem. 

lufirmus, a, um, słaby, chory, 
bezsilny, pod względem ciała 
i zdrowia, corpus annis infir- 
mum; — przenoś, słaby, niedo¬ 
łężny, lękliwy, trwożliwy, animus; 
terrentur infirmiores (lękliwsi). 

Intlt, sł. ułomne, zaczyna, z tryb. 
bez. postulare, praedicare; czasem 
samo infit; et talibus infit, tak 
mówić zaczyna; najczęś. u poet. 

Infitiae, arum, ź. zaprzeczanie, 
używa się tylko w 4 przyp. ze 
słowem eo, infitias ire, zaprze¬ 
czać; qnod nemo it inf.; także 
z 4 przyp. i tryb. bez. alterum 
infitias eo nos — dedisse. 

Iufltialifi, e, przeczący, ąuaestio. 
Inflti&tio, Anie, i. przeczenie, za¬ 
przeczanie. 

Inflti&tor, Aria, fn. zaprzeczający, 
szczegół, wypierający się składu 
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pieniężnego, albo otrzymanej wy¬ 
płaty; zły dłużnik. 

Infltior, 1. przeczyć, zapierać się 
czego, nie chcióć o czćm wiedzieć, 
ałiquid; non est infitiandum Han- 
uibalem praestitisse. 

Inflamm&tio, ónls, i. zapalenie, 
pożar; — przenoś, zapał poetycki. 

InfLammo, 1. zapalać, rozpalać, 
taedas; — przenoś, pobudzać, za¬ 
grzewać, zapalać, ad gloriam; 
cupiditate honorum; populmn iu 
aliąuem. 

Tnfl&te, przysł. nadęto, dumnie, 
pysznie, z przesadą, inflatius per- 
scribere; inflatius fama percrebue- 
rat (wieść rozgłosiła coś w posta¬ 
ci przesadzonej). [wzdymanie. 

Inil&tio, ónls, z. nadęcie, wzdęcie, 
InflAtus, a, um, nadęty, wzdęty, 
stąd: rozpuszczony, capi lii- 
Inflatusdęcie, tibicinis; — 
przenoś, natchnienie, dirinns. 

Infleoto, fleii, flerum, 3. nachylać, 
zginać, zakrzywiać, bacillum; nastr. 
bier. schylać się, zakrzywiać się, si¬ 
nus ad urbem inflectitar; zwracać, 
vestros oculos; zmieniać, vestigia 
sui cursus; o glosie: vocem inf., na 
ton żałosny nastroić; — przenoś, 
nakłaniać, wzruszać, rozczulać, a- 
liąuem lub sensus; precibus; na¬ 
kręcać , jus gratia. 

Infletus, a, um, nieopłakany. 
Infl©xio, ónis, ż. zgięcie, laterum. 
InfLigo, flixi, flictum, 3. uderzyć 

czem w co, o co, caput parieti- 
bus; alicui alapam, dać policzek; 
alicui Tulnus, zadać ranę;—prze¬ 
noś sprawić, wyrządzić, alicui 
turpitudinem. 

Inflo, 1. nadymać,dąć w co, tibias 
infl. lub samo inflare, grać na 
dętym instrumencie; także: infla¬ 
re sonum aliąuem, zanucić; 2) 
nadymać, ody mać, ambas buccas; 
wzdymać, amnis inflatus aquis; 

inflavit vehementius, dal *ię le- 
pićj słyszeć. — przenoś, podnieść, 
zwiększyć, animos. Bpem; na str. 
bier.: nadymać się, pysznić się, 
inflaii secundo proelio. 

Tnflno, fluxi, fluxum, 3. wpły¬ 
wać, wpadać, in Pontum, in ocea¬ 
nu m; in amnes; lacum; stąd: aj 
zwalić się, wpadać, wchodzić 
w wielkiej liczbie, infiuentes in 
Italiam Gallorum copiae; ^.wkra¬ 
dać się, wciskać się, in aures po- 
puli; in animos. 

Infodio, fodi, fossum, 3. zakopać, 
zagrzebać, bominem, puerum; cor- 
pora terrae; wkopać, taleas in 
terram. 

Informatio, ónis, i. wyobrażenie, 
pojęcie. 

Informis, e, niekształtny, brzydki, 
szpetny, bierna, cadaver. 

Informo, 1- nadać kształt materyi, 
clypeum; wystawić w słowach 
obraz jakiego przedmiotu, opisać 
jakim ma być, oratorem; nadać 
kształt w myśli, wyobrazić co so¬ 
bie, cogit&tionem; kształcić przez 
naukę, aetatem pueriiem ad bu- 
manit&tem. 

Infortunatua, a, um, nieszczęśliwy. 
Infortunium, ii,*. nieszczęście. 
Infra, przyst. (= infera, od infer) 

na dole, w dolnej części, u spo¬ 
du, stop. wy i. inferius, niżćj; in¬ 
fra nihil est, nisi mortale; 2) przyim. 
rządzi prz.4. a) pod, poniżćj, in¬ 
fra oppidum; infra cum locum; 
b) w odniesieniu do wielko¬ 
ści; magnitudine infra clephantos 
(mniejszy jak słoń); c) pod wzglę¬ 
dem wartości i godności, res hu- 
maaas infra se positas arbitrari; 
omnia infra se esse. 

Infractio, ónis, i. nadłamanie; — 
rzenoś. animi, upadek na duchu, 
rak odwagi. 

Infraotua, patrz infringo. 
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Infragilia, ©t nie dający się zła¬ 
mać, skruszyć; — przenoś, mo¬ 
cny' Y0X- 

InfrŚmo, fremul, 3. szemrać, mru¬ 
czeć. 

Inftwnitus, a, cm, nieokiełznany, 
eąuites, jazda, której konie są nie¬ 
okiełznane. 

Infrendo, 5re, i -ec. Sra, zgrzy¬ 
tać, dentibus infrendens. 

InfrSnis, e, i -03, a, nm, bez 
wędzidła; Numidae (na koniach 
bez wędzideł). 

£nfr£no, 1. okiełznać, wkładać wę¬ 
dzidło; infrcnant currum (kieł- 
znają do zaprzęgu konie); — prze¬ 
noś. hamować, ukrócić, wstrzy¬ 
mywać. 

Infrónua, patrz Infrenis. 
Infrequena, tis, 1) w przestrzeni: 
aj nieliczny, niegromadny, w ma- 
łćj liczbie znajdujący się, nieu- 
zupelniony co do liczby, hostos; 
copiae, senatus; b) nielicznie od¬ 
wiedzany, uczęszczany, obsadzony, 
zamieszkały, pars orbis infrequens 
aedificiis erat; signa infreguentia 
annatis; infreąuentissima urbis, 
części miasta najmniej zaludnione; 
causa, mało słuchaczów mająca; 
2) w odniesieniu do czasu: rzad¬ 
ki, rzadko gdzie bywający, lub 
czyniący co, sum Bomae infr.; 
cultor de oram. 

Infreauentia, ae i. nieliczne ze¬ 
branie, senatus. 

InfHoo, fricul, frictam i frioitum, 
1. nacierać. 

Infrtngo, fregi, fractnm, 3. poła¬ 
mać, nadłamać, skruszyć, remum, 
lilia, vestes (podrzćć); — przenoś, 
przemódz, powściągnąć, aliquem; 
osłabić, wycieńczyć siły, zniwe¬ 
czyć, znieść, Yim mili tum, cona- 
tua adrersariorum, spem; animum; 
pacem; improbitatem hominu; 
gloriam; infractus, osłabiony, zra¬ 

żony, animus, Latini; Juno: ój roz¬ 
bić co na czem lub na kia, in- 
fregit cratera viro; zranić, skale¬ 
czyć, lumbos postibus. 

Infrona, frondis, bez gałęzi, bez 
drzewa; ager, pole bezleśne. 

Infuoatoa, a, urn, ubarwiony, u- 
piększony, ozdobny, oratio. 

Infuła, ae, f. infuła, przykrycie 
głowy kapłanów i Westalek białe 
i szkarłatne z materyi wełnianćj, 
przewiązywane przepaskami; uży¬ 
wali także tej infuły proszący 
uroczyście o pokój, przebaczenie, 
opiekę tnb łaskę, inermes cum in- 
fulis seso porta foras prorJpiunt; 
zdobiono nią także bydlęta prze¬ 
znaczone na ofiarę; hostia stans 
ad aram, l&nea dum niyea circum- 
datur infuła vitta; w ogóle: ce¬ 
cha religijnego poświęcenia, stąd: 
infulae imperii Eomani, nienaru¬ 
szalne, nietykalne grunta państwa 
Krymskiego. 

Infundlbulum, i, n. lejek. 
Infundo, fddi, fnsum, 3. wyle¬ 
wać co w co, lub na co nalewać, 
aquam; nardum; Yenenum alicui; 
nimbum desuper alicui, ceram 
tabełlis; poet. poculum alicui; 
o przedmiotach suchych: nasypać, 
narzucać, gemmas litoribus; ju- 
mentis hordea; sagittas ratibus. 
Stąd: przenoś, na str. bier. ą)wejść 
w wielkiej liczbie, wtargnąć, wpaść, 
agmina infusa in Graeciam; po- 
pulus infusus circo; poet. sole in- 
fuso (dom. tenis), z© świtem, z po¬ 
czątkiem dnia; b) poet humeris 
infusa capillos, mając włosy spa¬ 
dające na ramiona; infondi gre- 
mio, collo, rzucić się nadono, na 
szyję, uściskać; 2) wciskać się, 
wchodzić, homines humiliores in 
alienum infunderentur genua; roz¬ 
szerzać się, yitia in ciTitatoa; de- 
trioenta ciritatt 
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Infuaco, 1. śniadam robić, przy¬ 
ćmić, poczernić; — przenoś, spla¬ 
mić, zeszpecić, zepsuć, przyćmić, 
gloriam, militiam gloriosam. 

Ingaunl, orum, m. plemię Ligu¬ 
ryjskie w wyższćj Italii, którego 
główne miasto nazywało się Al- 
bingaunum, stąd: Albingauni Ligu- 
res, mieszkańcy tego miasta. 

Ingemwo, 1. podwajać, powtarzać, 
Yoccs. ictus, terrorem; nieprzech. 
ingeminant austri, wzmagają się, 
clamor, curae, ignes. 

Ingamisco, gemui, 3. wzdychać 
nad czem, ulli mało. 

Ingćmo, gemui, 3. wzdychać nad 
czćm, in aliqua re, alicui rei; 
także: aliquare; 2) opłakiwać, in- 
teritum. 

Ingftnćro, 1. wszczepić, zaszcze¬ 
pić; aliquid: non ingenerantur ho- 
minibus mores; 2) tworzyć, ro¬ 
dzić, wydać, socictas, quam in- 
gooeratit natura. 

Ingenióaa, frzysl. dowcipnie, prze¬ 
myślnie, rerba collocare. 

IngeniÓaua, a, urn, usposobiony, 
zdatny z przyrodzenia do czego, 
ager ad sogetes; vox sonis imitan- 
dis; o osobach: dobremi zdolno¬ 
ściami obdarzony, bystry, przeni¬ 
kliwy, dowcipny; poct. res est iu- 
geniosa dare (dawanie wymaga 
wiele przezorności). 

Ingenlum, ii, n. własność przyro¬ 
dzona, arrorum; o ludziach: a) 
temperament, charakter, sposób 
myślenia, ing- docile, co me, mi- 
te; ingenia ferocia, molliora; rir 
ingenii prariasimi, parum cirilis; 
ingenia immiiia natura (dzikie uspo¬ 
sobienie); uti ingenio suo;iug. suo 
vi?cre; i) zdolność przy rodzona, ta¬ 
lent, zdatność, admodum subtilis 
ingenio; mores ingeniiqtte facul- 
tates; ingeniuu atque rirtus; tar- 
dum, acutum, magnum .ing.; in¬ 

genii acies lub acumen (bystrość 
umysłu); yersari in re cum inge¬ 
nio (dowcipnie, rozumnie); c) ge¬ 
niusz, siła twórcza, dowcip, który 
się objawia w wynalezieniu ró£- 
nych rzeczy i w delikatnych far¬ 
tach, calliditas et celeritas inge¬ 
nii; superari ingenio, auctoritate; 
ingenio abundare; ad fingendrnn. 

Ingena, gentis, bardzo wielki, o- 
gromny, nadzwyczajny, pecunia, 
praeda, acerrus; nu morus; znacz¬ 
ny, znakomity, ingens gentis; in- 
gens haberi coepit; ingens Tiribus 
(bardzo silny). 

IngŚnue, prysł, jak przystoi czło¬ 
wiekowi szlachetnego rodu, edu- 
catus; 2) szczerze, otwarcie, eon- 
fiteri. 

Ingenuitaa, *tis, i. stan wolno 
urodzonego, szlachetne urodzonio; 
stąd: szlachetny sposób myślenia, 
uczciwość, 

Ingeauus, a, urn, wolno urodzo¬ 
ny, pochodzący od rodziców, któ¬ 
rzy nie byli niewolnikami; stąd: 
«) szlachetny, uczciwy, przyzwoi¬ 
ty, jak wypada na człowieka wol¬ 
nie urodzonego, unimus, studia 
artes, mores; b) słaby, vires, poet 

Ingero, gessi, gestum, 3. wnosić, 
wkładać w co, rzucać, ligna fo- 
co; szczegół, o pociskach: hastas 
in tergus; saxa, tela, mis$Uia,ja- 
cula in aliquem lub alicui; stąd: 
yerbera ing. (bić;; — przenoś, 
ing. se otnnium oculis, wszędzie się 
pokazywać, także; naturae causa 
se ingessit, probra, conYicia ali¬ 
cui (miotać, rzucać); alicui omnia 
imperia, narzucać; podobnież: ali- 
quem (narzucać sędziego stronie). 

Inglgno, gónui, genitum, 3. na¬ 
dać co z przyrodzenia; ingeaita, 
wrodzone zdolności. 

Inglórlua, a, um, niesławny, nie¬ 
znany. 
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Inglfiriss, «, i. gardło; — prze¬ 
noś. żarłoczność* 

IngrMo, przysł. nieprzyjemnie: 2) 
niewdzięcznie. 

Ingr&tla, ae, i. w 6. przyp. in- 
gratiis, wbrew woli czyjćj, na 
złość (alicujus); niechętnie. 

Infr&tua, a, um, nieprzyjemny, 
oratio, alicui; 2) niewdzięczny, 
niepamiętnyT in aliqucm, contra 
aliqnem; z przyp. 2. salutis, za 
ocalenie; 6) niezawdzięczony, sin 
ingrata csse sciam. 

InffravSaco, ćtc, stawać się cięż¬ 
kim; — przenoś, zwiększać się, 
studium philosophiac; ingr. mor- 
bus, pogorszą się, wzmaga się, 
fenus, annona, powiększa się; ae- 
tas, aevum (przybywa lat) i t. p.; 
2) dozuawać ociężałości, corpora 
defatigatione ingrarescunt. 

Ingravo, 1. obciążyć, obładować, 
puppem; — przenoś, pogorszyć, 
robić nicznośnćm, ingrarat haec 
saerns Dranccs. 

Ingredior, gressus, 3. X) nieprzech. 
aj wstępować, wchodzić; po nie- 
przyjacielsku: wtargnąć, wkroczyć, 
z przyim. intra, in, ad i przyp. 4. 
iunzprz. 34 —przenoś, jąćsięcz.cgo, 
począć jaką rzecz*, przystąpić do 
czego, wdać się w co, in eam 
orationem, in sermonera, in cau- 
sam, in bcllum, in rationem stu¬ 
diom m ; in rempublicam (zacząć 
sprawować urzędy publiczne); h) 

postępować, iść, tardius; pcdibtu; 
Testigiis (iść w ślad); in arris; 
per ni rem; quaeunque ingreditur,— 
przenoś, restigiis patris (wstępować 
w ślady, naśladować). 2) przech: 
w co lab na co wchodzić, wstą¬ 
pić nt co, przystąpić do czego, 
atnum, domom, urbea, titm; iter, 
udać się w podróż; pontem; po 
nieprzyjacielsko: uderzyć na ko¬ 
go, napaść, targnąć się, wkroczyć 

dokąd, wtargnąć, aliąnem; fines; 
regnum; — przenoś, mj narazić się, 
pericula; naśladować, Testigia pa¬ 
tris; b) wdać się w co, rozpocząć, 
causam, orationem; z tryb. bez. 
dicere, scribere, facere, descri- 
bero; samo ingredl, zacząć mówić, 
poet, sio contra est ingressa Ve- 
ntu; łaerimis ingressos obortis 

Ipęrenrto, dnia, i. wejście, fori 
(na rynek); — przenoś, wstęp, po¬ 
czątek, 2) chód, chodzenie. 

Ingrsesns, us, •». wejście, wchód, 
prohiberi ingrossu; — przenoś, 
wstęp, początek, Ingressus capore, 
wziąć początek; 2) chód, cho¬ 
dzenie. 

Inaruo, grui, 3. spadać, zwalić 
się, rzucić się na co, Aeneas in 
gruit Italis; — przenoś, zbliżać 
się, zagrażać, nastawać, pcrico- 
Jum, ris; terror, fuga, defectio 
sodomia, belii clades ingruerunt; 
morbi ingrunnt in remi ges; armo- 
rumqne ingruit horror. 

Inguen, inla, n. przednia częśc 
biodra, słabizna, łono, częściej 
w licz. mu niższa część brzucha. 

Ingurgifco, 1. o zbytku w aniu w po¬ 
karmach i napojach: objadać się, 
opijać się; — przenoś, zatopić się, 
zabroąć, se in flagitia; opanować, 
zabrać gwałtownie, se in copias 
alicujus. 

Inffustatns, a, mu, niekoiztowany, 
nietknięty. 

Inhabilis, e, niezręczny, niezgra¬ 
bny, trudny do użycia, naris, te- 
lum; niezdatny, niedogodny, ad 
aliquid. 

InhabitAbills, e, niemieszkalny, 
pusty, niezamieszkany. 

Inhabito, 1. zamieszkać. 
Inhaoreo, haesi, baesum, 2. wię¬ 

znąć, lgnąć, przylepić się, trzy¬ 
mać się czego, ad sazainhaeren- 
tos; sideca sedibus suis inhae- 
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rent; — przenoś, być z kim w po¬ 
łączeniu , elicui; oddać się czemu, 
studiis; utkwić, in mente; być 
w związku, virtntes virtutibus; 
poet. inh. oculis, snuć się przed 
oczyma; c&nis inhaesuro smilis, 
jakby jui miał chwytać źwierza. 

Inhaareaoo, haesi, haesum, 3. za¬ 
haczyć się, zabmąć; - przenoś, 
utkwić, poetae leguntur et inbae- 
rescunt in mentibns. 

InhJło, 1. tchnąć na co, ochućbać, 
owionąć, alicui aliąuid. 

Inhibao, hibui, hibitom, 2. wstrzy¬ 
mywać, zatrzymywać, tamować, 
kłaść tamę, przeszkadzać, właśc. 
i przenoś, impetom rictoris, equos, 
fugam; inhiberi rix potuit, quin-; 
narem retro inhib. lub inh. remis 
lab samo inhibere, w tył płynąć, 
cofać się, nie obracając statku, 
aby nie dać poznać, ie się cofa; 
2) naznaczyć, ograniczyć, modom; 
wykonywać, sprawować, używać, 
imperium in deditos; supplicia a- 
licui; naznaczać, damnum (karę 
pieniężną). 

InHbitio, ónia, z. zatrzymywanie; 
remigum, cofanie okrętu. 

Inhio, 1. otwierać usta z powodu 
zdnmienia lub chciwości, uberi- 
bus: — przenoś, żądać czego chci¬ 
wie , pragnąć czego bardzo, here- 
ditatem, auruin; upatrywać chci¬ 
wie, inhians reclusis pectoribus 
consnlit exta. 

Inhoneate, pnyth nieuczciwie, ha¬ 
niebnie. 

Inhoneatua, a, um, nieuczciwy, 
haniebny, poet. brzydki na spoj¬ 
rzenie. 

Inhonór&tua, a, um, mcuczczony, 
bez czci, vita, bez znakomitego 
urzędu; 2) nieudarowany, niewy- 
uagrodzony, aliquem inhonoratum 
dimitlere. bez znaczenia. 

Inhonórua, m, um, nieuczczony, 

Inhorreo, in, drętwieć od stra¬ 
chu lub zdumienia, domu* princi¬ 
pia inhorruit. 

Inhorreaoo, horrui, 3. sterczće, 
najeżać się, spicea jam campis 
messis inhorruit; aper inborruit 
armos, dzik grzbiet najeżył; ma¬ 
rę inhorrescens, wzburzone^ na¬ 
jeżone falami; inhorruit unda te- 
nebris (wzburzyło się morze i stra¬ 
sznym zaćmiło się mrokiem); o lu¬ 
dziach: drętwieć, drżeć od strachu; 
inhorrescit racuis; także: vim: 
poet.: inhorruit aerjmobilibus ad- 
Tentus reris inhorruit foiiis (wiatr 
wiosenny poruszył liście). 

InhoapitaUa, c, niegościnny, [ność. 
Inhospitaiitas, atis, i. niegościu- 
Inhoapitua, a, um, niegościnny, 
tecta; 2) niezamieszkany, Syrtis; 
tesqua. 

Inhq manę, przysi. nieludzko, dzi¬ 
ko, nieczule; niegrzecznie. 

Znhum&mtes, Atis, i. nielndzkość, 
mianowicie: ą) dzikość, okrucień¬ 
stwo; b) niegrzeczno ść, grubiań- 
stwo; c) skąpstwo, sknerstwo. 

InhKmfautoy przysi. nieludzko, 
niegrzecznie. 

Inłiuminus, a, um, nieludzki, 
mianow. a) dziki, okrutny; b) nie¬ 
grzeczny, grubiański; c) nieukształ- 
cony. 

Inhumitus, a, um, niepogrzebióny. 
Inibi, przyst. tamie, inibi esse, 
w tóm samćm miejscu, albo tuż 
prawie być; 2) w odniesieniu do 
czasu: zaraz, wnet, quod spermie 
debemus aut inibi esse, aut jam 
esse confectum. 

Inimlce 9przytl po nieprzyjacielska. 
Tnlmtoitla, ae, nieprzyjaźń, zwy¬ 

kle w Ucz. mn. inimicitias gere- 
re cum aliquo, być z kim w nie¬ 
przyjemni ; concipere ex aliqua re, 
poróżnić się o co; deponere, po¬ 
godzić się. 
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TnlmToo, 1. powaśnić, poróżnić, 
pokłócić, ira miseras inimicat 
urbes. 

tnimleui, a, urn, nieprzyjazny, 
nieprzychylny, alicni; inimicissi- 
mum nornini Eomano; rzeczow. 
nieprzyjaciel, nc inimicissimum 
snum secum haberet; Philippi do- 
mus ac familiae inimicissimos; ali- 
qnem insectari tanąuam. im mi cum 
ot hostem, także o narodach: ini- 
mici populi Bomani; o rzeczach 
nieżywotnych: przeciwny, szkodli¬ 
wy, odor nerris inimicns; inimi- 
cum est, jest szkodliwe- 2=:hosti- 
li&, nieprzyjacielski, we względzie 
politycznym, poet 

Inimit&bilia, e, trudny, niepodo¬ 
bny do naśladowania. 

Inlqu£» przysł. nierówno; — prze¬ 
noś. niegodziwie, niesprawiedli¬ 
wie; 2) niechętnie, ferre, 

Inląuitaa, Atii, i. nierówność, nie¬ 
dogodne położenie, loci; — prze¬ 
noś. przykry, niekorzystny stan, 
rerom, temporum; 2) nierówny 
podział; — przenoś, niesłuszność, 
niesprawiedliwość, niegodziiąpść, 
hominis. 

Iniąntu. a, om, nierówny, pogna 
(co do sil), loeus (co do położe¬ 
nia) ; — przenoś, nieżyczliwy, nie¬ 
zręczny, defensio, niedogodny, 
tempns; b) niecierpliwy, niechętny, 
iniąuo animo aliąuid ferro, animo 
iuiąuo andire aliąuid; 2) nieró¬ 
wno rozdzielony, a zatćm: za wiel¬ 
ki, pondus, sol (upał); albo za 
nudy, hemina; przenoś, niespra¬ 
wiedliwy, niesłuszny, niegodziwy, 
surowy, lex; conditio; iniąunm 
ort, z tryb. bez; neczow. nie¬ 
przyjaciół. 

Initio, 1. ‘przypuszczać do taje¬ 
mnic religijnych, ałiąuem Cereri; 
aliąuam Bacchia. 

Initlum, ii, n. początek, zaczęcie 

jakićj rzeczy snmere, ponere, da- 
re, facere, zrobić, wziąć, dać po¬ 
czątek, zacząć; initio, na począt- 
ku, początkowo; w licz. mn. a) 
pierwsze początki, pierwiastki; 
b) początkowe zasady jakićj umie¬ 
jętności, artificiorum, mathemati- 
corum; c) punkt wyjścia, cogno- 
scendi; d) ród, pochodzenie, na- 
tus obscurissimis initiis; e) wieszcz¬ 
ba (auspicia), od którćj się wszyst¬ 
kie ważuiejsze czynności zwykle 
zaczynały; 2) tajemnicza cześć re¬ 
ligijna Csrery, Bachusa, tajemnico 
Eieuzyjskie, Bachanalia, także Ka- 
birów w Samotracyi. 

Initus, us, f». przyjście, przyby¬ 
cie, rolucres te, diva, tuumąue 
significant initom. 

Injicic, jęci, jectum, 3. wrzucić, 
wtrącić, rrncić, z przyim. in i 4. 
przyp. lub z przyp. 3.; se in me- 
dios hostes; — przenoś, a) wda¬ 
wać się w co, zwracać się do 
czego, rozpocząć, mannę se inji- 
dt In aliąuid; b) w mówieniu: 
dać się dyszeć, napomknąć, nad¬ 
mienić, wspomnićć, alicui aliąuid; 
alicui de aliąua re; imperitis in- 
jecerat nomen raeum; także sa¬ 
mo inji;nuper injecit; c) sprawić, 
zrządzić, być przyczyną, przyczy¬ 
nić się do czego, przyprowadzić 
do czego, nabawić, napdnić, na¬ 
tchnąć, alicui timorem, pavorom, 
terrorem; curam, studium, spoin, 
suspicionem, admiratlonem tui, 
certamen, tumnltura, moram, cnn- 
ctationem, cogitationem, religio- 
nem; 2) narzucać, rzucać na kogo 
lub na co, socurimalicui; temu 
alicui; arbores cumulo sazorum, 
braehia coilo; peiiis huc injocta 
est; pontem flarami; narzucić, 
włożyć, wdziać, slbi Testom: pal¬ 
liom alicui; alicui frenot, cateuas, 
Tincaia, laąueum; w przedmiocie 
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prawniczym: injicere manum ali¬ 
cui, pozwać do sądu; zwyczajnie 
zaś: przywłaszczyć sobie, opano¬ 
wać, zagarnąć co jako swoją wła¬ 
sność; — przenoś, milu veritas ma¬ 
nno) injecit;inj©cere manmn Parcae. 

Injucunde, prtysL nieprzyjemnie. 
Injucuudifcaa, atis, i. nieprzyje¬ 

mność. 
Iajucundua, a, um, nieprzyjemny, 
niemiły, przykry, ostry. 

Injungo, jurni, junctum, 3. spoić, 
wprawić, wstawić, tignos in assc- 
res; 3) przyłączyć, przydać, vi- 
neas el aggerem muro; vineas moe- 
nibus: — przenoś, a) zrządzić, wy¬ 
rządzić, alicui injunam, ignomi- 
niam, detrimentum reipublicae; 
b) włożyć, narzucić, obarczyć, ali- 
cui ouus, laborem, senitutem; 
inimicos alicui; nec sibi ullius 
rei motam necessitatemąueinjunge- 
bat, quin-, nie dał się niczem 
wstrzymać, aby-. 

Injur&tue, a, nieprzysięgły, który 
nie przysiągł. 

Injiiria, ae, i. krzywda, niespra¬ 
wiedliwość, zniewaga, hańba, obel¬ 
ga, złe obchodzenie się, injunam 
alicni inferrc, imponcre, immit- 
tere, facere; injuria aliquem af- 
ficere, wyrządzić krzywdę; pro- 
pulsarc, repeilere, odpierać *, z prz. 
drag. tak w znacz, czynnćm, kto 
wyrządza, jako i bier., kto dozna¬ 
je, stąd: injnria amicorum, suo- 
rum civium tod nich pochodząca); 
ini. judicii, niesprawiedliwość wy¬ 
roku; przeciwnie: inj. raptorum, 
legatorum, socerl, patriao (im 
wyrządzona); injuria tua (którą 
wyrządziłeś); InjuriA, niesłusznie, 
niesprawiedliwie, z krzywdą; hand 
jnjuria, słusznie; nec injuria, i 
słusznie; per injunam, z krzywdą; 
2) przedmiot niesprawiedliwości, 
rzecz niesprawiedliwie zabrana. 

injunam obtinere, odebrać to, oc 
było niesłusznie wzięte; 3) zem 
sta, kara za krzywdę wyrządzoną, 
inj. cacdis. 

Injurióee, pnysł. niesprawiedli¬ 
wie, z krzywdą. 

Injuridsus, a, um, niesprawiedli¬ 
wy, krzywdzący, in proximos; — 
przenoś, swawolny, szkodliwy, yen- 
tus, poct. 

Injuriua, a, um, niesłuszny, nie¬ 
sprawiedliwy. 

Injuaeue, a, um, nie mający roz¬ 
kazu, injussa virescunt gramina, 
same z siebie, bez uprawy. 

Injussus, us, bez rokazu, uży¬ 
wa się tylko w 6 przyp. injussu 
imperatoris, ne injussu pugnam 
iniret. 

InjuBto, ptzysł. niesprawiedliwie, 
przeciw prawu. 

Injuetitia, ae, z. niesprawiedli¬ 
wość. 

Injuatua, a, um, niesprawiedliwy, 
nihil injustum agens (nic niespra¬ 
wiedliwego);—przykry, zbyteczny, 
nad siły. onus, fascis; surowy, 
ostry, noverca. 

Inl- patrz ill-. 
Tnm- patrz imm. 
InnibUia, e, niezdatny do pływa¬ 
nia, unda. 

Inn&acor, natus, 3. rodzić się gdzie, 
wyróść na czćm, z przyp. 3. lnb 
6. eodcm solo; silix agris; — 
przenoś, powstać, brać początek, 
in hac elatione capiditas innascitnr. 

Inn&to, 1. wpływać w co, płynąć 
dokąd; In conchtm; inuatat unda 
dulcis freto; 2) pływać gdzie, na 
Czćm, w czćm, z przyp. 3; poet 
z przyp. 4. undam innatat al- 
nns. 

Inn a tua, a, um, wTodzony, przy¬ 
rodzony. 

Innawigabilis, e, nieżeglowny, nie- 
spławny, niezdatny do żeglugi. 
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Inneoto, 110x111, fieram, 3. wpla¬ 
tać, splatać, wiązać, obwijać, 0- 
kręcać, comas; tempora sertis; 
fauces laqueo, rincula gutturi;— 
przenoś, causas morandi, zebrać 
i przytoczyć razem przyczyny 
zwłoki; innectere fraudem ałicai, 
uknuć zdradę. 

Inmtor, nixus i nisus, 3. wspie¬ 
rać się na czćm, podpierać się, 
opierać się o co, in cubitum, ba- 
culo, templa innixa columnis; poet. 
latać, aris inniza alis;— przenoś, 
wspierać się, h&ec in humeris 
omnium nostrum innituntur- 

Inno, 1. pływać po czćm, flurio; 
poet. flurioe innare rapaces; prze¬ 
pływać, Stygios innare lacus; pa- 
ras Stygiam innare pal udem. 

Innooena, tis, nieszkodliwy, inno- 
contis pocula Lesbii; epistoła; con- 
teationes; ruina; 2) niewinny, cno¬ 
tliwy, praetor, homo innocentis- 
simus. 

Innooenter,przysl. niewinnie, cno¬ 
tliwie, opes innocenter paratae. 

Iwiooentia, ae, i. niewinność, po¬ 
czciwość, powściągliwość, pra¬ 
wość. 

Innóoue,2>rtytf. nieszkodliwie, nie¬ 
nagannie. 

Innocurm, a, urn, nieszkodliwy, 
herbae; bezpieczny, litus; stąd: 
nie\ inny, nienaganny, rizimus 
L^-.uae; agere causas innocuas, 
stawać w sprawie w obronie nie¬ 
winnych; 2) nieuszkodzony, ca- 
rinae. 

Cnnotesco, notui, 3. dać się po¬ 
znać, aliqua re. 

Innóvo, 1. odnowić, wznowić, se 
ad suam intemperantiam, do nie- 
powściągliwości powrócić. 

Innoxiu8, a, um, nieszkodliwy, 
tela; stąd: niewinny, poczciwy, 
bez winy, maluit innorium plecti; 
plnrimos innozios occidit; z prz. 

2. lub 6; 2) nieuszkodzony, nie¬ 
skażony, narigia, magistratus. 

Innubo, nupsi, nuptum, 3. wejść 
do familii przez połączenie się 
związkiem małżeńskim, ne thalamis 
Auram patiare innubere nostris; 
ea, quae innupsisset. 

Irmubuu, a, um, nieoźeniony, nie¬ 
zamężna, innuba permaneo (o Sy- 
billi); laurus (w odniesieniu do 
Dafny w laur przemienionej, któ¬ 
ra została niezamężną). 

Innumer&bilis, e, niezliczony. 
Inmimerabilitas, &tis, i. niezli- 

czoność, niezliczone mnóstwo. 
Innumerabiliter, przt/sL bez liku. 
Innumerne, a, um, niezliczony, 
bardzo liczny, gentes; hostis. 

Innuptus, a, um, niepołączony 
związkiem małżeńskim, puella, Mi- 
nerva. 

Innutrio, 4. karmić gdzie, wycho¬ 
wywać, innutriri castris. 

Ino, us, i. córka Kadmusa, żona 
Atamasa; stąd: Inóua, a, um, 
tyczący się Iny. 

Inoblitus, a, um, pomny. 
Inobrutus, a, um, nieprzywalony, 
niezatopiony, Deucalioneas effugit 
inobrutus undas. 

Inob&erratus, a, um, niepostrze- 
iony. 

Inooco, 1. bronować. 
Inoffensus, a, um, niedoznający 

przeszkody, zawady, pędom inof- 
fensum referre; marę inoffensum, 
niemające przeszkód do żeglugi; 
vita, szczęśliwe, na żadne prze¬ 
szkody, przykrości uienarażoue. 

IncfflcióBuo, a, um, nieczyuiący 
zadość swoim powinnościom; nie- 
grzeczuy, iu aliąuem; 2) zrobio¬ 
ny przeciw powinności, testa¬ 
mentu m. 

Inoleeco, olóri, 3. wyrastać ua 
czem, wrastać, udo libro; multa 
diuamcretamodisinolescere miris. 
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IiwwnTnttng, a, nm, bez dobrćj 
wicarCTby, nieszczęśliwy. 

Inopte, ae, i. brak, niedostatek, 
ubóstwo, frumentaria, pub lica; 
fntgum, rei frumcutariae; tecti; 
loci, consilli, Terom omulom; ami- 
citiam ex inopia uatam; iuopiam 
toler&re mercede mannom. 

InopinłbUia, e» uie dający się 
wystawić w myśli, wyobrazić. 

Inopinans, tis, niespodziewający 
sic, nieprzygotowany, iuopinante 
Ćmione, przeciw mniemauio K.; 
inopiuantes deprehendit, na nie¬ 
przygotowanych napadł. 

Inoplnttni. a, nm, niespodziany, 
nagły, nieprzewidziany, res, ma- 
łnm, praeda, finis Titae; ruczoio. 
inopinatnm, coś niespodziewane¬ 
go; nihil inopinati, nic niespo- 
dziewanego, inopinato, niespodzia¬ 
nie, znienacka. 

Tnoptima, a, om, niespodziewany, 
poet Tisos, qnies, facies. 

Inops* 6pis, bez pomocy, bez ra- 
tonkn, będący w niedostatku, ubo¬ 
gi, inopes reiicti a duce; solare 
inopem, inops aerarinm; zprz. 2. 
aazUii, consilii, pacia, laris et 
fnndi; acris; somni cibiąoe, sae- 
cnlnm inops oratorom; meutis et 
animi (bez rozumu); rersus ino- 

rerom; inops amicorom, tak- 
ab amicis; causa inops rerbis. 

Iuoritoi, a, nm, nieopowiedziany 
urzędów uie; legali Te inorata re- 
Tcrterunt, nic przełożywszy urzę- 
downie przedmiotu, dla którego 
byli wysłani. 

InordinAtua, a, nm, nieuporząd¬ 
kowany, będący w nieporządku, 
milites, hostes; rzcczow. inordiua- 
tom, i, n, nieporządek, nieład, 
idqne ex inordinato in ordinem 
adonzit 

Inom&te. prtyst, nieozdołmife. 
Inom&tns, a, nm, nieozdobny. 

prosty, niewykwintny, verba; 2) 
niech walony, nieslawiony, non ego 
te meia chartis inomatum sileri 
patiar. 

InouB,a, nm, patrz Ino. 
Xnp- patrz Imp. 
Znquam, patrz Iuquio. 
Inąoiea, ćtia, niespokojny, huma- 

nnm genos. 
Inąuiitui, i, nm, niespokojny, 
animns. 

Inąuilinua, i, m. mieszkaniec bez Srawa własności, dzierżawca, prae- 
iorom alicnjns; privatarum ae- 

dium; inqnilinns ciris Bomae, nie 
w Bzymie urodzony. 

Inąuinate, pnytł. nieczysto, bru¬ 
dno, bez wyboru. 

Inquinfctus, a, nm, nieczysty, 
oszpecouy, splamiony, skalauy; 
nieszlachetny, adolescentia Titiis 
inąuinata. 

Inąoino, 1- splamić, zeszpecić, TMr 
nicczyścić, właś. i przenoś. Te¬ 
stem, aqnam renenis; aere tem- 
pos sureum (wiek zloty zamienić 
na miedziany); se Titiifi; famam 
alterius. 

Inquio, zwykle inqnam, inqnis, 
inquit, słowo ułomne, mówię, po¬ 
wiadam, kładzie się po jednym 
lub kilku wyrazach, po zaczęciu 
przytoczenia cudzych słów; est Te¬ 
ro, inquit, signum; przy powta¬ 
rzaniu dla większćj dobitności; 
huuc nnnm diem, hnne, inąnam, 
defendo; po nawiasie, zwłaszcza 
dłngim. 

Ingulro, quialvit quUitum, 3. wy¬ 
szukiwać , śledzić, właś. i przenoś, 
corpus; honestas, qnam natura 
marime inquirit; 2) badać, roz¬ 
trząsać, in aliqnem, patrios in an- 
nos; in se; omuia ordine; Titia 
alicnjns; de capitalibns; ze zda¬ 
niem względnćm: cum inquiritux, 
qnid sequatur; szczegół, w znacz. 
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. to, co jest do 
skarbi przeciw komu potrzebnćm, 
in aliąuem. 

InąuUitlo, Ónis, z. wyszukiwanie, 
śledzenie; 2) roztrząsanie, bada¬ 
nie, veri; szczegół, w znaczeniu 
prawnem: roztrząsanie przedmiotów 
potrzebnych, do skargi przeciw 
komu. 

Cnątiialtor, dria, m. śledziciel, ba¬ 
dacz, rerum; 2) śledzący sądo¬ 
wnie, oskarżyciel. 

InquiBituBf a, um, tmiesł, od 
Inquiro. 

Inr- patrz Irr. 
InsalUbria, e, niezdrowy. 
Inaalut&tuB, a, um, niepozdrowio- 
ny, niepożeguany. 

InsanabiliP, e, nieuleczony, nie- 
dający się uleczyć, morbus; — 
przenoś, niedający się poprawić, 
ingouium, homo, caput. 

InsAne9 pnysl. bezrozumnie, sza¬ 
lenie. 

Ina&nia, ae, i. utrata rozumu, 
szaleństwo, zapamiętałość, żądza 
nieu miarkowana, zbyteczne unie¬ 
sienie, in insauiam incidere; ali- 
quem ad insauiam adigere, scele- 
ratains&nia belli (szal); libidinum; 
2) natchnienie poetyczne, au me 
ludit amahilis insania? 

Inaauio, 4. szaleć, wściekać się, 
tracić rozum; poet o zapędach 
miłości, zbytecznój żądzy: insanit 
statua* ©mendo; scelere et malis 
(w skutku); także: insauiens Bos- 
porus; z przyp. 4. similem erro- 
rem (szaleć w podobny sposób); 
•olennia (jak zwykle). 

TusanTtaa, fitia, i. zły stan zdro¬ 
wia, choroba. 

luanua, a, um, 1) bier.: bozro- 
sumny, szalony, wściekły; uter est 
iuanior hprom; — przenoś, sza¬ 
lowy, burzliwy, fluctui, reati; 
MMwyutaj wielki, silny, mentci, 

moles, trepidatio, cupiditas; na¬ 
tchniony, vates, poet.; 2) w znacz, 
czyn.: sprawujący szaleństwo, 
aqua. 

InsatiŁbilis, e, nienasycony; — 
przenoś, cupiditas, aTaritia, cru- 
deiitas, animus; 2) taki, któiyo 
eię nasycić nie można, ciągle sq 
podobający, pulcbritudo, rarietas, 
spccics. 

IrusaturŁbilis, e, nienasycony, ab- 
domen. 

Insatur&biliter, przytl. nienasyce¬ 
nie, nienasyconym sposobem. 

Inacendo» scendi, scensum, 3 rla- 
zić na co, wstępować, wsiadać, 
in currum, in arborem; 3quuiZL 

In»oien», tis, nic wiedzący, nie¬ 
świadomy; insciente eo, bez jego 
wiedzy. 

Inacientcr, przytł. nieumiejętnie, 
inflare tibiam; niebacznie, nie¬ 
roztropnie, facere. 

Insoientia, niewiadomość, niezna¬ 
jomość, we względzie podmioto¬ 
wym : se propter inscientiam le?i- 
tatcmque vulgi nihil grarius le 
ciritate judicare (dla ciemnoty 
gminu); we względzie przedmio¬ 
towym: loco rum, belli, usus Ul;; 
2) brak wiedzy, w znaczeniu filo¬ 
zof) cznćm. 

Inaoite, przytł. nieumiejętnie, nie¬ 
zgrabnie. 

Insoitia, w , i. nieumiejętność, nie¬ 
świadomość czyja: barbarorum: 
nieznajomość czego: negotii ge- 
rendi; rerum, artis, legum. 

Insoitus, a, um, nie wiedzący, nie¬ 
świadomy niesposobny, nierozu¬ 
mny; 2) nieznany. 

Inaoiua, a, um, niewiedzący, nie¬ 
świadomy rzeczy, nieobeznajmiony, 
homo; non sum inscius, wiem; 
omnibus insciis (bez wiedzy, gdy 
nikt o tćm nie wiedział, potaje¬ 
mnie) z przyp. 2. omnium rerum; 
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culpae ins. (wolny od winy); ze 
zdaniem względnem: inscii, quid 
in Aednis gereretur. 

Insoribo, scripsi, scriptura, 3. pi¬ 
sać co na czem, wpisać, nomen 
in ficutis; libris nomen suum; rc- 
gnm nomina trópaeis; ut in peri- 
culo 8Tio inscribeTent (aby w wy¬ 
roiła wydanym na niego dopi¬ 
sali)* — przenoś, a) wrazić, ali- 
qnid in aniroo; nacechować, wy- 
piętnować, aliąuid in fronto ali- 
cujus; bj przypisać, przyznać, si- 
bi nomen philosophi; cj uważać za 
sprawcę, współuczestnika czego, 
deos sceleri, osłaniać zbrodnię 
pozorami religijnemi, poet; 2) dać 
napis (tytuł, adres), epistolam pa- 
tri; libros inscripsi rhetoricos; ora 
torem menm, sic enim inscripsi; 
oratio, quao inscribitnn pro Sul¬ 
la; poet.: a) wkazywać, sua qnem- 
qne deorum inscribit fades; o) 
oznaczać, wydrążać ryty, rorsa 
pulris inscribitur hasta. 

Inaoriptio» dnia, i- napisanie, no- 
minis; 2) napis* tytuł księgi. 

Ineoulpo • sculpsi, scnlptum, 3. 
wyryć, wyrżnąć rylcem, foedus 
ineculptum columua; — przenoś, 
wrazić, res habere inaculptas iu 
animo. . 

Iniioo, secul, sectum, 1. nacinać, 
rozcinać, aliquid dentibns. 

IojMjotAtio, ótda, i. ściganie, go¬ 
nienie za kim, hostis; — przenoś, 
prześladowanie, przy mawianie, na¬ 
gana, pńncipum. 

Ia»eotator, óriB, m. prześladowca, 
nieprzyjaciel, plebis. 

Inaeotor. 1. uganiać, ścigać, ares; 
także bier.: inaectatus. ścigany; — 
przenoś, karcić słowami, audaciam 
improborum; dokuczać, aliąuem 
rehemeatius; Uyć, aliąuem male- 
dietis; h) pilnie uprawiać, terraa 
raitris. 

Inseotus, a, um, patrz inseco. 
Inseneseo, senni, 3. zestarzeć się 

przy czćm, libris. 
Insepello, sepelii, sepultum, 4. po¬ 

grzebać; — przenoś, ukryć. 
Insepultus, a, um, niepogrzebio- 
ny; sepulmra insepulta, pogTZeb 
bez przyzwoitych obrzędów od¬ 
byty. 
nseąuor, secutus, 3. następować 
(w odniesieniu do czasu, przestrze¬ 
ni, kolei), hunc Tbemistocles iu- 
secutus est; aunus inscąuens; pro- 
zimus huic insequitur; uoz iuse- 
cuta est; iusequitur clamorque 
Tiram stridorque radentum; 2) 
ścigać, gonić, nastawać, aliąuem 
gladio fitricto, aliąuem bello; cla- 
moro et minia; mors inseąuitur 
aliąuem; — przenoś, arya jacto 
sarninę, pilnie uprawiać, poet; 
conrellere vimen inseąuor, pracu¬ 
ję nad tóm, aby-; non te in»fr* 
quor, ut erudiam (nie mam za¬ 
miaru); ścigać, prześladować, nunc 
eadem fortuna viros tot casibua 
actos inseąuitur; dokuczać, irri- 
dendo; Antonii familiares luse- 
ąuebautur; powstawać na co, 
turpitudini ritae. 

Iuiśroi aevi, Bitum, 3. wsiewać, 
wszczepiać, zaszczepiać, zasadzać; 
przenoś, a) wcielić, iu CalatinoB; 
zaszczepić, uoras opiuioues, ritia; 
stąd : iusitus, wrodzony, lub przez 
wychowanie nabyty, iusitus men- 
ti cogniiiouis amor; odium; oj 
połączyć, corpora auimie. 

Intero, serui, sertum, 3. wprawić, 
wsadzić, wetknąć, pueris cibum 
iu os, ramos terrae; falces iou- 
guńis; collum iu laąueum; fur- 
ca capiti ejus inserta; rostrum la- 
geuae; — przenoś, oculos iu peo- 
tora mlicujus, zajizćó w serce; 
dodać, wtrącić, pauca rerU ter- 
moni, jocos historia©; wmieszać. 
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deo* minimis rebus; se turbae, 
proeliis, bellts; pomieścić, sceilis; 
obłożyć, wysadzić, przyprawić, 
przyozdobić, gemmas soieis; wło¬ 
żyć, catcnam collo. 

Inaarto, 1. wsadzić, wetknąć, si- 
nistram clipeo. 

Inaerrio, 4. służyć, być na usłu¬ 
gi , nadskakiwać, hołdować, alicui; 
stosować się do czego, tempori- 
bus; 2) starać się o co, oddać się 
czemu, ubiegać się, studiis eorum; 
artibus; honoribus; coinmodis; ma¬ 
gie firmitati corporis quam inge- 
nii acumini; omnibus rebus, wszel¬ 
kie siły natężać na co* 

Instbilo. 1. świstać, gwizdać, 
Eurua. 

Inaideo, afidi, sessum, 2. siedzićć 
na czćm, in dorso; toro; oquo; 
osiąść; vapor insedit Apuliae; — 
przenoś, zająć, opanować, osiąść 
gdzie, ntkwić; in animo; in men- 
to species; 2) przech. opanować, 
locum; ad insideuda itinera. 

Inaidiae, arum, £. o) ludzie zasa¬ 
dzeni, którzy na kogo czyhają, 
insidias equitum collocare, dispo- 
nere; b) miejsca zasadzki, in in- 
sidiis collocare milites; insidias 
intrare; o) podejście, zdrada, pod¬ 
stęp, zamach, insidias facere ri- 
tae; struero, instruero; parare; 
per insidias lub insidiiś, zdra¬ 
dziecko. 

Ioridtttor, Orla, m. żołnierz będą¬ 
cy na zasadzce, czatujący; 2) czy¬ 
niący zamach, godzący na co, im- 
perii. 

Inaidlor, 1. zasadzać się, wbić 
zasadzki, alicui; Piraeco; qaos- 
dam insidiari; czyhać, czatować 
na cc, somno mańtorum; tcmpori 
lub teapońbus. 

InsididM, priytl zdradliwie, pod¬ 
stępnie. 

In6ldlósus,a} urn, zdradliwy, pod¬ 

stępny, rerba; faciee oculis insi- 
diosa meis. 

Xnaido» aćdi, sessum, 3. usiąść na 
czern, z przyp. 3. apes msidunt 
floribu8; osiąść gdzie, zająć jakie 
miejsce z przyp. 3. lub 4. silns, 
jugis Etruri&e; tumulos; cineres 
insedissse supremos; credit digitos 
insidere mćmbris, zdaje mu się, 
że palce jego wraziły się, wtło¬ 
czyły się w członki posągu (wy¬ 
kutego z kamienia); — przenoś, 
utkwić, zakorzenić się, fervor in 
Tenis, dolor; in animo, in memo- 
ria; tibi insedisset suspicio; ma~ 
cula insedit in nomine popali 
Kom&ni. 

Inaign*, is, n. patrz Insignis. 
Insignio, 4. odznaczać, przyozda¬ 

biać, clipeum auro; agrostropae- 
is; na stronie bier. odznaczyć się, 
stać się pamiętnym, teinpora nul- 
lis calamitatibus insignirentur, nul- 
ia tristi nota insignitus est. 

Inaignis, e, odznaczający się, ude- 
rzający, znaczny, maoulis insignis; 
Phoebus insignis enuibus; insi* 
gnis ad deformitatem; — przenoś, 
odznaczający się, znakomity, nad¬ 
zwyczajny, studium, imprębitaa, 
impudentia, contumeHa. Stąd: ru¬ 
nów. iusigne, i$, n. aj znak wo¬ 
jenny, hasło; b) chorągiew, flaga; 
cj w licz. mn. insiguia, oznaki 
godności, urzędu, sacerdotum, pon- 
tificalia, regia; w ogóle: ozdoby, 
świetność, Yirtutis, rloriae; distin- 
guere orationem Ternorua ot sen- 
tentiarum insignibus. 

Inalgnite, przyst. znacznie, bardzo, 
impudens, improbus. 

lasigniter, przysL bardzo, w spo¬ 
sób odznaczający się, quo insi- 
gnius omarentur milites; rempu- 
blicam inałgniter moderaturus. 

Imlgaltua, o urn, znaczny, łatwy 
do poznania, wyraźny, conforma- 
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tio, imago; 2) ir oczy wpadający, 
odznaczający gię,invidia, facinus. 

In*iHo, silni i silii, soltum. 4. 
wskoczyć w co lub na co, rzucić 
8i$, najechać, in eqnum, in pha- 
langM; Aetnam; undas; arboris 
rami8; prorae puppiąue. 

TnalmuUtlo, Cula. «• oskarżenie, 
obwinienie. 

Inaimulo, 1. obwiniać, zarzucać 
co komu, posądzać, aliquem; fal- 
soaliqnem: falso crizuine aliąnem; 
aliguem proditionis lub proditio- 
nis crimine; criininibus falsis; cu- 
piditatis, avaritiae; także: qnod 
ego insimulo; z 4 przyp- i tryb. 
bez.: insimulant homiuem disces- 
sisse; quod eos msimulemus omnia 
incerta dicere. 

Insinodrus, a, um, zepsuty, cruor. 
Inainu&tio, ónis, i. wkradanie się 
do serca, ujmowanie sobie kogo. 

Inainuo, 1. wprowadzać pi-zez miej¬ 
sce ciasne lub kręte, ordines, qua~ 
cunque interralla data essent; se 
ins. lub insiuuari, wciskać się, 
wkradać się, zwykle z przyim. in 
lub inter i 4 przyp. se in tunnas 
equitum; inter corpus et arma ; 
z prz. 3. se ins. alicui, -przenoś, se 
insinuare, lub insiuuari, lub in- 
sinuare in alicujus familiaritatem, 
lub in alicujus familiaicm usum; 
in consuctudinem alicujus lub ali- 
cui; se in sermonem hominum; 
wlać, wpoić, wrazić, ńtam mo- 
resque feris mentibus. 

Ingi piana, tis, nierozsądny, bez- 
rozumuy. 

Inelpienter, przyst. nierozsądnie, 
głupio. 

Inaipiontia, ae, i. nierozum, głu¬ 
pota. 

Ixuł«to, etiti, 3. stanąć, stąpić ua 
co, opierać się na czem, in jugo; 
iustiteraat ramis; poot. z przyp- 4. 
utque pedum primis infans vesti- 

gia plantis institerat; gdy pier¬ 
wsze kroki stawiać dziecię zaczę¬ 
ło; fimiter, mocno stanąć; szcze¬ 
gół. nastawaó na kogo, ścigac, 
acrius hostibus institit; — przenoś, 
gorliwie koło czego chodzić, zaj¬ 
mować się, et mente et auimo in 
helium; z 4 przyp. rationom belli; 
munus; także: spei (oddać się); 
poet.: sic institit ore (tak zaczął); 
2) stać spokojnie, zatrzymać się, 
stełlae insistunt; — przeuoś. zo¬ 
stać przy czem, zatrzymać się nad 
czem, vitiis alicujus; importune; 
z tryb. bez. flagitare. 

Insitio, ónia, i. szczepienie, sa¬ 
dzenie płonek; 2) czas szczepienia. 

Insifcmw, a, um, wszczepiony; — 
przenoś, nieprawdziwy, podsunię¬ 
ty, libcri- 

Infloci&bilifl, e, nietowarzyski. 
Insolen#, tis, nieprzyzwyczajony, 

z przyp- 2. belli; inalaruin artium; 
insolens emiratur; niewprawny, in 
dicendo; 2) niezwyczajny, uderza¬ 
jący, nieużywany, verbum; nad¬ 
zwyczajny, wielki, lactitia, vo- 
luptas; niepohamowany, dumny, 
swawolny, ne insolentiores redde- 
rentur; nihil unquam nequo inso¬ 
lens neque głoriosuin ex oro ejus 
cxiit. 

Ineolenter, przysł. przeciw zwy¬ 
czajowi, niezwykle, nad miarę, 
zbyt często, insolentius abutitur; 
2) zuchwale, dumnie, hardo, 
gloriari. 

Insolentia, ae, z. nienawyknienie 
do czego, nieoswojenie się z czem, 
fori, loci, dispuiationis; rerum 
secuadarum; 2) nowość; verbo- 
rum; nieumiarkowanie, zuchwa¬ 
łość , duma. 

Insóleaoo, ćre, stać się dumnym, 
zuchwałym, zbytkującym. 

Insolidus, a, um, slaby, berba. 
Insolitua, a, um, nieprzywykły. 
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nieprzyzwyczajony, rerum beliica- 
rum; ad taborem; 2) niezwyczaj¬ 
ny* inedita mihi loquacitM. 

Insornnia, ae, r. bezsenność. 
Insomnlsr e, nieśpiący, bezsenny, 
insomnem ducere noctem. 

Inaomnium, ii, n. marzenie we 
śnie, zwykle w licz. rnn., falso ad 
coelum mittunt insoinnia Manes. 

Inaono, sonui, aonifcum, 1. wyda¬ 
wać dźwięk, klaskać, trzaskać, dać 
się słyszćć, ca lamus; spiritus Bo- 
reae insonat Aegaeo; ins. flagello 
lub verberare, biczem trzaskać. 

Tnsona, sontis, niewinny, sangui- 
nis; 2) nieszkodzący, Cerberus. 

Insopltua, a, um, nieuśpiony, 
czujny. 

Ia*peotio, ónis, L oglądanie, roz¬ 
ważanie. 

Inapecto, X. poglądać na co, przy¬ 
patrywać się, inspuctantibus nobis, 
w naszych oczach. 

Ia*p4rana, tis, niemający nadziei, 
nlespodziewający się, insperanti 
mihi accidit, trafiło mi się nie¬ 
spodzianie. 

Insperatus, a, um, niespodziany, 
gaudium, praesidium, consilium. 

Inapergo, spejrsi, spersum, 3. wsy¬ 
pać, wlać, pokropić, molam et 
Yinnm. 

Inrpioios speii, spectum, 3. wpa¬ 
trywać się, wglądać, in speculuin 
lub samo speculum; stąd: czytać, 
leges, Yerba; 2) spoglądać, oglą¬ 
dać, przeglądać, rem; jako ofiar- 
nik: ekta; w zamiatze kupienia: 
candelahrum, aedes, equos; ro¬ 
bić przegląd, arma, classem, Yiros, 
equos; — przenoś, roztrząsać, sta¬ 
rać się poznać, aliquem a puero. 

Ioaploo, iro, zaostrzać, kończatem 
co robić, faces 

Inaplro, 1. dmuchać, dąć w co, 
oonchae; 2) przecłn a) w dmuchać, 
mcdicamenta per calamum: wlać, 

wpuścić, wpoić, Yenennm morsi- 
hns; — przenoś, wzbudzić, men- 
tem, alictii fortitudiuem; natchnąć, 
aliquem. 

Inapoli&tus, a, um, niezłupióny, 
niezrabowany. 

Inatabilia, e, niestały, ruchomy;— 
przenoś, chwiejący się, niestatecz¬ 
ny, niejednostajny, niepewny, mo- 
tus, animus, fortuua; 2) na któ¬ 
rym stać niemożna, instabills tel¬ 
lu*, innabilis unda. 

Inatans, tis, obecny, teraźniejszy; 
rzeczow. instantia, ium, n. rzeczy 
obecne, teraźniejszość, deinstanti- 
hus Yerissimme judicabat 

Instantia, ao, i. obecność, tera¬ 
źniejszość. 

Instar, n. nieodm. rys, obraz, po¬ 
dobieństwo, wzór, naksztalt, jak¬ 
by, quantnm instaT in ipso est; 
Plato est mihi instar omnium; nt 
n&Y&lis bel li instar efficeret; n pó 
źniej. pis. ad instar; w odniesie¬ 
niu do liczby: około, do, kabet 
instar septuaginta. 

Imstaurfctio, 6nls, i. odnowienie. 
InstauratlvdB, a, um, ponowio¬ 
ny, ludi. 

Inatauro, 1. odnowić, powtórzyć, 
aacrifieium, epulas, beilum; odpła¬ 
cić, oddać wet za wet, dii talia 
Graiis instaurate, poet. 

Iiistigatio, 6ais, i. pobudzanie, 
poduszczanie, auditorum. 

Instigo, 1. pobudzać, podnszczać, 
Bomanos in Hannibalem; in arma; 
instigante te, za twojem podusz- 
czeniem, namową. 

Inatillo, 1. wpuszczać kroplami; — 
przenoś. WTtiać, wpajać, prae- 
ceptum auribus; 2) spadać kro¬ 
plami, saxa, na skały. 

Instimul&tor, órta, f*. podszczu- 
wacz, podżegacz, seditionis. 

Inatimulo, ftrt, pobudzać, za¬ 
chęcać. 
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Inofciaotus, us, m. pobudki, po- 
natchnienie, dirinus. 

Instlnffue, stinri, stinctum, 3. po¬ 
budzić, aliquem; instinctus, po¬ 
budzony, natchniony, furoro et 
audacii. 

Inatita, ae, £. obloga, falbana 
u tuniki bogatych Bzy mianek; poet. 
dama wyższego rzędu. 

Inatitió* 6n.ii, i. zastanowienie się, 
zatrzymanie się, stellarum. 

Inatitor, 6ri», m. przekupień, kra¬ 
marz, pomocnik kupca. 

Inatituo, stitui, stitatum, 3. usta¬ 
wić, umieścić, aciem duplicem; 
rcmiges er proriucia; zakładać, 
zaczynać, przedsiębrać, nares; mu- 
nitiones, pontem, officinam; po¬ 
łożyć, zakładać, conditionem; wy¬ 
stawiać, dać, eremplum; — prze¬ 
noś. rozporządzać, urządzać, przed¬ 
siębrać, zaczynać, delectum, iter, 
v jam, historiam, sermonem; z tr. 
bez.: postanowić, scribero, oppu- 
gnarę; tempus ejus interficiendi 
qua*rere; b) ustanowić, naznaczyć, 
aliquem herodem, tutorem; con- 
sum, ludos, dies fest os; ei deae 
pulrinar; legem, pocnam; ratio- 
nem operis; ze spój. ut i tr. łącz. 
postanowić, rozporządzić, Arcesi- 
las instituit, ut-; także z tr. bez. 
quotannis facere instituerat; boc 
sibi pulera suum ferri Proserpina 
munus instituit; c) urządzać, po¬ 
rządkować, cińtates; dj uczyć, 
kształcić, sposobić, aliquem ad 
dicendum; institutus est ad philo- 
sophiam; aliquem ad omne officii 
munus; aiiquos sibi amicos; ele- 
phantos. 

Instltatic, onis, i. urządzenie, re¬ 
rum; zwyczaj, conservans institu- 
tionem nostram; ćwiczenie, nauka. 

InatitfLtum, i, n. przedsięwzięcie, 
zamiar; 2) ustawa, urządzenie, 
zwyczaj, majorum,patriae; er im- 

stituto, podług umowy; 3) nauka, 
zasada, w licz. ma. praecepta ia- 
gtitutaąue pbilosophiae. 

Insto, stiti, X. stać na czćm, saro, 
jugis; ścigać, yestigiis; nacierać, 
dokuczać, uciskać, trapić, z prz. 
3. lub 4. alicni; hostes; inst. fer¬ 
ro, a fronte, acrius, cupidius; 
instat curru cristatus Achilles; si 
instetur; zbliżać się, nastawać, 
grozić, instat dies, hiems, nor, 
bellum, periculnm, discrimen, 
pocna; — przenoś- poświęcać się 
gorliwie, z zapałem jakićj rzeczy, 
przyśpieszać wykonanie czego, 
operi; currum; de Milone; in¬ 
stant ardentes Tyńi; ztr. bez.; ze 
spój. ut lub ne i tr. łącz. 

Inatrfttus, a, um niezasłany, 
niezakryty. 

Inatr&tua, a, um, patrz Instomo. 
Insfcrenua, przysł. niechętnie, nie- 

mężnie, nierzesko. 
Inrtrenuus, a, um, niemęźny, nie- 
odważny, niedbały, animns. 

Inafcrepo, strepui, strepitum, 3. 
skrzypieć, brzęczóć, sub pondere 
azis inst. 

Instruote, przysl z przygotowa¬ 
niem, instructius facere ludos. 

Instruotio, Onis, i. ustawianie, 
szykowanie, signoram. 

I&steruótor, 6ri», m. ten, co szy¬ 
kuje , w porządek układa, conTiTii. 

Instructui, a,um, opatrzony, ali- 
qua re, instructus dimicatioiii, 2) 
wyuczony, doctrinis, artibus. 

Instruotua, us, w. przygotowanie, 
przysposobienie. 

Initrumautum, i, n. sprzęt, przy¬ 
gotowanie; — przenoś, aj sprężyna, 
oratoria, causarum; b) środek po¬ 
mocniczy, Tegni; artium; ad obti- 
nendam sapientiam. 

Instruo, struri, structum, 3. bu¬ 
dować, stawić, muros, aggeros; 
tuguria conchis; przysposabiać, 
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urządzać, zastawiać; mensa*;; 2) 
porządkować, mianowicie: a) woj¬ 
sko w szyku bojowym ustawiać, 
aciem, agmen, copias, eiercitnm 
in aciem; elephantos; także: insi- 
dias, robić zasadzki; — przenoś, 
zdradę przygotowywać, fraudem; 
bj porządnie ustawiać, należycie 
opatrzyć, couvivium, domus in- 
atructa, horti inetructi, szczegół.: 
c) we wzgl. woj. opatrzyć, exer- 
citum. milites, classem omnibus 
rebus; socios armis; instructi pa- 
raltyue cum ingenti ezeroitu; rias 
copiie, obsadzić; d) w znacz. sąd. 
potrzebne kroki zrobić, accusa- 
tiocera (do oak-) lub w potrzebne 
objaśnienia zaopatrzyć, testes; c) 
utoczyć, zaprawić do czego, ćwi¬ 
czyć, artibus instrui ad asum fo- 
tensem; ad omne officii genus; 
2) spoić, połączyć, contabulatio- 
nem in parietes. 

Insaari*, o, niemiły, nieprzyje¬ 
mny. cibus, ńta. 

Immbrae, ium, lub um, m. lud 
w Gai lii Cyzalpińskićj, w licz. 
poj. Insuber, Insubrejczyk lub 
prt&m. Insubrejski. 

Injftdo, Ire, pocić się przy czćm, 
libellis' insudat manus. 

Injiuefaotue, a, um, do czego 
przyzwyczajony. 

Iusueaoo, suevi, suetum, 3. przy¬ 
zwyczaić się do czego, z przyim. 
ad i przyp. 4. lub z przyp. 3. 
także z tryb. boz/ 2) kogo do cze¬ 
go przyzwyczaić, insuerit pater 
hoc me. 

Insuetus, a, um, nieprzyzwycza- 
jony, nieprzywykły do czego 
z przyp. 2. 3, lub ad i przyp. 4; 
laboris; moribus; ad onera portan- 
da; z tr. boz. rera audire, vinci. 
2) niezwyczajny, solitudo, iter, 
prz#$ł. insueta, niezwyczajnie, in- 
sueta rudentem, poet. 

Inafcla, ae, i. wyspa na morzu lub 
rzece; — przenoś, dom odosobnio¬ 
ny, który zwykle był najmowany 
i oddawany pod dozór niewolni¬ 
kowi, zwanemu stąd insularius; 
2) na wyspie leżąca część miasta 
Syrakuzy (Nasos), arcem et insu- 
i&m adjunctam oppido. 

Itiaulftuus, i, m. wyspiarz. 
Insul&res, ium, wi. Stróże i miesz¬ 

kańcy świątyni (jako budowy odo- 
sobnionój). 

Inaulse,przysl bez smaku, głupio. 
iTisulaitas, fttis, i. głupstwo, nik- 

czemność, Graecorum; orationis. 
Iusulsua, a, um, niesmaczny, nie¬ 
siony; — przenoś, niedorzeczny, 
głupi, genus ridiculi. 

Insulto, 1. skakać, wskakiwać 
z przyę. 3.; — przenoś, zuchwale 
się z kim obchodzić, urągać się, 
szydzić, alicui lub aliquem in ct- 
lamitatc; in rempublicam. 

Insum, fui, esse, być w czem, 
przy czćm, z przyp. 3. — przenoś 
mieszkać z kim, z przyim. in 
i przyp. 6. lub z przyp. 3. 

Inailmo, surnpsi, sumptem, 3. 
wziąć co na co, obrócić, aliquid 
in aliquem lub in rem. 

Iuouo, sui, sutuzn, 3. wszywać, 
z przyp. 6 lub 3. haftować, au¬ 
ra m restibus; przyszyć, przycze¬ 
pić, terga boum i n su to plumbo. 

Insuper.prsysŻ. nadto, oprócz tego. 
Insuperabilia, e, nieprzebyty, nie¬ 
dostępny; — przenoś, niepokona¬ 
ny, niezwyciężony, nieunikniony. 

Insurgo, surreii, surrectum, 3. 
powstać, podnieść się, ins. remis, 
silnie napierać wiosła, podnosić 
się o bałwanach burzy; — przenoś, 
robić zamach, zagrażać, regnis, 
poet. 

Inausttrro, 1. poświstywać, Faro- 
nios; szeptać, ad turem, in aures, 
alicui. 
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lulali mm_ tabui, 3. roztapiać się, 

rozpływać się, cera; wysychać, 
niknąć. 

Int&otua, a, urn, nietknięty, nieu¬ 
szkodzony, niepokonany; prze¬ 
noś. wolny od czego, aliqua re; 
2) nowy, dotąd niepisany, carmen. 

Intamlnfttua, a, urn, niepokala¬ 
ny, nieskażony, honores. 

Integellua, a, nm, czysty, bez 
zmazy, niezepsuty. 

IntÓger, tegTa, tegrnm, w całości, 
nieuszkodzony, 1) o istotach ży¬ 
wotnych i o tem, co się do nich 
odnosi; a) co do ciała: nienaru¬ 
szony, nieskaleczouy, niewycien- 
czony; jeszcze świeży, silny, zu¬ 
pełnie zdrowy, przy pcłnćj sile, 
kwitnący; także: nieskalany, czy¬ 
sty; czasem: integer ab aliąna re; 
poet integer aevi, w kwitnącym 
wieku; fc) co do ducha: a) zdro¬ 
wy, wolny od namiętności, nien- 
przedzony, bezstronny, poet.: int. 
mentis lub anirni; £) nieuprze- 
dzony, nieprzesądny, integer lau- 
do; integTum se serraro; c) co do 
obyczajów i sławy: niezepsuty, 
niewinny, nienaganny, nieposzla¬ 
kowany, czysty, testis; int vitae, 
poet-; 2) o przedm. nieżywot.: nie¬ 
naruszony, cały, niezmniejszony, 
nieuszkodzony, niezmieszany, nie- 
zepsuty, świeży, czysty, peluy, 
cUkowity, zupełny: re Integra 
(gdy rzecz była jeszcze w dobrym 
stanie), integris rebus; integem- 
ma omnia ad pacem sunt, wszyst¬ 
ko się skłania ku pokojowi; de 
lub ab integro, na nowo; szcze¬ 
gół. aliquem lub aliąuid in inte- 
grum restituere, przywrócić kogo 
lub co do dawnego stanu;—prze¬ 
noś. o czasie: nieskrócony, cały, 
integro die, z początkiem, kiedy 
się jest jeszcze na czczo; — przenoś. 
a) nieskażony, nieskazitelny, jus; 

bi nierozstrzygniony, nierozsądzo* 
ny, causa, res; in iategre aih 
res est lub est mihi intogrum 
w mojej jest mocy. 

lutego, texi, tectnm, 3- pokrywać 
powlekać, aliquid aliqua re. 

Intogre, przysl* nieskażenie, t. j 
a) niezepsucie, czysto, dicere; b 
bezstronnie, judicare; c) niepo¬ 
szlakowanie, bezinteresownie, ir 
privatorum periculis vcrsari. 

IntegTitfks, fttle, ż. stan rzeczy do¬ 
bry, niezepsuty, valetudinis, cor- 
poris; b) zdrowy stan ducha; c, 
czystość, sermonis Latini, d) nie¬ 
winność, nieskażoność, poczciwość. 

Integro, 1. wznawiać, lacrimas; 
pognam; 2J odświeżać, orzeźwiać, 
auimum. 

Integumenttun * i, **• pokrycie, za¬ 
słona, właś. i przenoś. nequitia 
frontis involuta integumentis. 

Intelieotlo, ónia, i. zrozumienie. - 
Intelleotus, us, m. postrzeganie;— 

przenoś, aj rozumienie, wyobrażę 
nie, pojęcie, smak w odniesieniu do 
dzieł sztuki; b) myśl, znaczenie, 
litera alium iutellectum facit. 

Intelligens, tia, rozumny; umie¬ 
jętny, biegły, znawca sztuki, 

jutelligeuter, pnyst. rozumnie, 
▼oluptates legere. 

IuteUigeutla, ae, i. rozum, po¬ 
znanie, rozumienie, znajomość, 
obzuąjomienio się z nauką, umie¬ 
jętnością lub sztuką, smak 

Iutelllgo, lexi, lectum, 3; zmy¬ 
słami: spostrzegać, czuć i t p.; 
rozumem: spostrzegać, dostrzedz, 
na str. bier. pokazać się, ex quo 
intelligitur lub iutelligi potest, 
lub iutelligeudum est; facile iu- 
tellectu est; lub przyjść do po¬ 
znania czego, otrzymać o ctóm 
pojęcie, wyobrażenie, zrozumieć, 
poznać, znać, umićć, wiedzićc, 
w obydwóch odniesieniach z 4. prz. 
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lub z 4 -przyp. i tryb. bez. lub 
zo zdań. wzgl.; int.aliquid aliąua 
re, poznać co po czćm; z pod w. 
4 przyp., co przez co rozumićć; 
quid intelligit honestum; w szcze¬ 
gół. a) umiejętność lub sztukę po¬ 
znać, znać się na czćm, być zna¬ 
wcą, biegłym w sztuce; ÓJ potra¬ 
fić kogo należycie ocenić. 

Intemólii, 6rum, tn. szczep Ligu- 
ryjczyków na wscbodniói stronie 
Alp 

Intemeratua, a, um, niezgwałco- 
ny, nieskażony, czysty, nienaru¬ 
szony, fides, munera. 

IntempÓrans, tis, niepowściągli¬ 
wy, niepomiarkowany,niepowstrzy¬ 
many, gwałtowny, zapamiętały, 
animns. 

Intemperantor, przt/st. ni eumiar¬ 
kowani 3, niepowściągliwie. 

Intemperintia, ae, i. brak umiar¬ 
kowania, niepowścjągliwość, nie¬ 
posłuszeństwo, zuchwalstwo, libi- 
dinum. 

Intempertte, przpsł nieumiarko- 
wanie, Tivcre. 

Intemporatus, a, um, nieumiar- 
kowany, benerolentia. 

Intempórie*, ei, i. stan gwałto¬ 
wny, nieumiarkowany, aąuarum, 
wylew; ebrietatis; — przenoś, nie- 
Btateczność, amid; 2) niepogoda, 
coeU. 

Intempeatiwe, przytf. nie w swoim 
czasie. 

Intompeetrrui, a, um, niewcze¬ 
sny, niedogodny, niestosowny, nie¬ 
zręczny. 

Intempostus, a, um, niewczesny, 
int. nor, późna noc, północ; iilic 
intempesta nor sil et; ó) niezdro¬ 
wy, Grariscae. 

Intendo, tendi, tensum i tentom, 
3. natężać, napiąć, rozciągać, 
chordas, arcum, tormenta, taber- 
nacula Telia, rozbić namioty poet. 

sagittam, wypuścić; aubes se in- 
tendunt coelo, rozszerzają się, okry¬ 
wają; so intendentibus tenebris. 
gdy się rozciągnęła ciemność; tak¬ 
że; deztram ad statuam; braebia 
remis; corpus, fauces,spiritum, na¬ 
tężać, wyprężać; aciem in omnes 
partos, natężyć; iter in locum, 
skierować; se intendere lub intendi 
in locum, iść, zmierzać dokąd; — 
przenoś, skierować zwrócić, ani- 
mum ad lub in aiiąuid lub ali- 
cui rei; curas in aliquem; se int. 
in aliqnid, lub samo int. ad ali- 
quid lub alicui rei, zwrócić na 
co uwagę, baczność, uważać; 
szczegół, grożąc: litem alicui (po¬ 
zywać); periculum iu omnes par- 
tes; z 4 przyp. lub tryb. bez., coś 
przedsiębrać, zacząć, fngam lub 
rngere; dolum; z 4 przyp. i tryb. 
bez. utrzymywać, zapewniać. 

Intentatua, a, um, nieprobowany 
niedoświadczany, nii intentatum 
nostri iiquere poetae. 

Inteate, prtytl % natężeniem, usil¬ 
nie, petere aliquid. 

Intentio, onia, ś. natężenie, cor- 
poris; —• przenoś, a) uwaga, ani- 
mi, cogitationum; bj zaskarżenie 
sądowe. 

Intento, 1. wyciągać, w znacz, 
nieprzrjaciclskićm: manus- in mli- 
quem lub alicui, wyciągać ręce 
na kogo w celu ujęcia; alicui sti- 
pitem, sicam, (grozić); — przenoś, 
grozić czóm, arna alicui (wojną), 
praesentem mortem alicui; sądów, 
napastować, quasi intentantis loco. 

IntentuB, a, um, od i n ten do, wy¬ 
prężony, natężony, arcus, oculi;— 
przenoś, animus in lub ad lub ad- 
versus aliquid; lub z 3 przyp., na 
co uważny, baczny, pełen oczeki¬ 
wania; takie: z nast. sire-siTe 
lub qoam i tryb. łącz.; alicui rei 
lub (in) aliqua re, gorliwie czćm 
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zajęty; samo int. pilny, ciekawy, 
usilny, zajęty, cura, custodia. 

Intentus, us, m. wyciąganie, roz¬ 
ciągani e, palmarum. 

Intepeo, tepui, zletnieć być cie¬ 
płym. 

Infcepeaco, tepui, 3. stawać się 
ciepłym. 

Inter, przyim. rządzący przyp. 4. 
o przedmiotach; 1) w przestrzeni; 
w stanie spoczynku lub ruchu 
w miejscu ograuiczonem: między, 
Gallia, quae inter Alpes flumen 
Ubodanum, Rhenum et Oceanum 
est; qui mcdii sunt inter Picenum 
Campaniam, «et Apuliam; portus 
jaccus inter Cyrenas et Aegyptum; 
inier Callinicum Can^asąue eon- 
gressus; morari inter aras; tem- 
pla; porów, marnis; inter borni- 
nes esse: inter omues consrat; 
inter pasteres latrocman it. p.; stąd: 
inter faAcarios, iuter lignari os; int. 
sicarios; — przenoś, dla oznaczenia 
u) stronnictwa i tego, co ina z nićm 
związek: między, inter hlarcellos 
et Claudios judicare; dirisorem 
regni inter filios essejussit; inter 
has sententias dijudicare* sto¬ 
sunków z osobami i t. p. między, 
ainicitUm nisi inter bonos esse 
non posse; pacem inter *liquos 
facere, conciliare, intercedit ami- 
citia inter aliąuos; w znacz, nie¬ 
przyjaciel.: inter aiiquos oritur 
dissensio, est contentio; incidit 
obtrectatio; varia inter eos bclla; 
bellum inter aliqnos conflare; c) 
wzajemności: z, między, inter se, 
inter nos, yos, ipsos, wzajemnie, 
z obu stron, amare, timere in¬ 
ter se; genere inter se conjuncti 
fuerunt; gerere bellum inter se; 
colloąui inter se; compleii in¬ 
ter se; takie: inter se noudum 
aatis noti; ut caedes c i t i u m 
inter se fint, inter se, inter ipsos; 

haud prooul inter se esse (od 
siebie); colles propinąui inter se; 
res inter se similes, do siebie; 
d) różnicy między przedmiotami; 
między, przy słowie intęresse, dif- 
ferre i tym podob. wyobrażeniach: 
stąd takie: inter spem et despe- 
rationem haesitare; e) pierwszeń¬ 
stwa, wyższości: między, przed, 
unus eminet inter umnes in omni 
genere dicendi; erat inter eos di- 
gnitata regia, clari inter suos ; in¬ 
ter cuncta; inter ornnia, przede- 
wszystkiem; inter cetera, miano¬ 
wicie ; inter paucas lub inter pau- 
cos (o ludziach), należący do ma¬ 
lej liczby, odznaczający się osobli¬ 
wością; także przy stop. najwyż.; 
2) w stanie ruchu: między, po¬ 
między, inter stationes hostium 
cmissi”; inter densas fagos assidue 
ycniebat; II) pod względem cza¬ 
su, a mianowicie: aj przy ozna¬ 
czeniu dwóch punktów czasu albo 
zdarzeń, między któremi co przy¬ 
padło: między, luce inter horam 
tertiam et quartam tenebrae obor- 
tae Yuerant; b) o czasie, w prze¬ 
ciągu którego coś się dzieje: wpo¬ 
śród, w ciągu, inter noctem; in¬ 
ter tot annos; podobnież przy zja¬ 
wiskach, zdarzeniach, czynno¬ 
ściach i t. p.: podczas, inter hu no 
tumultom; iuter coeuam; inter 
coeuandum i t. p.» iuter haec, iu¬ 
ter quae, wpośród tego, tymcza¬ 
sem. III) w liczeniu i stosunkach 
porządkowych, a mianowicie przy 
oznaczeniu liczby lub klassy; a) 
do jakićj kto należy i t. p., mię¬ 
dzy, iuter omues unus ezcellit; 
poteus vir iuter sui corporis ho- 
mines ; inter corporis custodes iter 
facere; qui iuter legatos sollicita- 
ri non potuerat; inter alios venit 
ctiam Attalus: intor alia egregia; 
b) pomiędzy których co się dosta- 
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je: pomiędzy, iuteT palres lectus; 
Inter eos dirisa est respubłica; 
Inter diroa rcfcrri. Niekiedy się 
przekłada, luk odrywa od wyra¬ 
zu do którego należy, ai quos in- 
tar. Cle. Am. 22; haec iuter, Pbaed. 
II. 8.20. ioter errem nuda leones, 
Hor. Od. 3. 27, 51. 

Interamenta, orum, n. drzewo po¬ 
trzebne do wewnętrznego opatrze¬ 
nia okrętów woien. 

luteranina, ae, z. miasto; a) wUm- 
bryi przy rzece Nar; 1) w La- 
cyum; stąd: Interamnas, &tis, 
Interamnacki, w licz. mu. Inter- 
amnates, Interamuaci. 

Inter&reeeo, Ere, usychać, stawać 
się suchym. [ny, dies, mensis. 

InteroaUrU, e, wtTącony, wstawio- 
Interoałarlns, a, nm, wtrącony, 
wstawiony, przybyszowy, mensis. 

Intere&lo, 1. wtrącić, dodać dzień 
przestępny; 2) odkładać na inny 
czas, poeuam. [przerwa. 

Interoapddo, mia, ł. przestanek, 
Intercódo, cessi, cessnm, 3. cho¬ 
dzić pomiędzy, stawać między; — 
o czasie upływającym między 
zdarzeniami: nor nulia ioter- 
ccęsit; nullus dies intercessit, quo 
nom scri beret; 2) wchodzić w co, 
wkroczyć; — przenoś- nisi qna 
in re major ipsins cnpiditas ia- 
terceeserat; szczegół, aj protesto¬ 
wać, mianowicie ze strony Trybu¬ 
nów ludu, z przyp. 3. lub ze 
spój. qno minus i tryb. łąez.; stąd: 
% przeszkodą na drodze stanąć, 
być na przeszkodzie, quum nulia 
senatas intercessisset auctoritas; 
b) wdać się w co, wstawić się za 
cźem Inb za kim (m1iquid) pro mli- 
qdo; c) zdarzać się, przytrafiać 
się, intercedunt magni casus, 
res i t p. nulia iuter eos queii- 
monia iutercessit; 3) być pomię¬ 
dzy czćm, leżeć, intercedit palus; 

Interoipto 

intercedunt silvae inter aliquos;— 
przenoś, mićć miejsce, zachodzić 
być, inter nos yetus nsus inter* 
cedit; iuterc. cum aliąuo causa 
necesritudiuis, hospitium, aflnii- 
tas, societas; bellum; ut nulia in- 
tercederet obtrectatio. 

Interoeptio, ónis, i. przejęcie, 
wzięcie, zabranie, poculi. 

Interoeptor, óris, m. który co 
przejmuje, chwyta, praedae. 

Interoeaaio, ćnia, t. stawienie się 
między czćm; — przenoś, a) opie¬ 
ranie się, sprzeciwianie się; i) 
wstawianie się, pośrednictwo, prze¬ 
mawianie za kim. 

InteroeMor, ćris, m. który między 
czćm staje; — przenoś, zaprzecza- 
jący, przeszkadzający, niedozwala- 
jący, dictaturae; h) pośrednik, za- 
ręczyciel. 

Interoldo, cidi, cisnm, 3. przeci¬ 
nać, rozcinać, przełamać, venas 
foutis cunicnlis; pontem; montem, 
przerywać, przedzielać, collesinter- 
cisi Tallibns, jugumintercisum yal- 
le a castiis. 

In tero! do, cddi, 3. spadać między 
czćm; — przenoś. ginąć, niszczeć, 
niknąć, int. alicni lub memoria 
aticujus; 2) zdarzyć się, trafić się, 
8i qnae intercidemnt. 

Interoino, ćre, śpiewać między 
czćm, neu quid medios intercinat 
actus. 

Intereipio, eópi, ceptnm, 3. prze¬ 
jąć, przyjąć. Ganges decnrsnrum 
in maro Acesinem interdpit; stąd: 
przejąć, wziąć to, co dla kogo 
innego było przeznaczone, hastam, 
veuenum; szczegół, uchwycić, ode¬ 
brać, wykraść, aliquid lub ali- 
quem; takie: porwać, życie ode¬ 
brać, aliquem; — przenoś, ode¬ 
brać, pozbawić, wydrzćć, usnm 
alicnjus rei; honorem, gloria nr, 
b) przerwać, przeszkodzić, iter. 
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In tarci ae, przyttl. w sposób prze¬ 
rywany, w nieładzie. 

Interelftdo.clus^clusum, 3. przeci¬ 
nać, zamykać, aliquid, w szcze¬ 
gół. a) aliqnem ab aliqna re, od¬ 
ciąć od czego; — przenoś, prze¬ 
szkodzić, z nast qno minus; b) 
zamknąć, otoczyć, aliquem loco- 
rmm angnstiis. 

Interoloaio, ónU, i. zamknięcie, 
zatamowanie. 

Cnterootnmnium, ii, a. przestrzeń 
między dwiema kolumnami. 

Interetirro, ouourri i curri, cnr- 
sum, 3. biegać między; — przenoś, 
wmieszać się, wtrącić się, exer- 
citationibns dolor iutcrcunit; 2) 
wystąpić między co, — przenoś, 
wdać się w co, być pośrednikiem; 
3) chwilowo gdzie bawić, Vejos. 

Interourso, are, biegać między 
czćm, przebiegać. 

Intereuraua, ns, m. wbiegauie 
prędkie. 

I.itwrous, cutla, zaskórny, aqua 
(wodna puchlina), 

interdfcoo, dixl, dictum, 3. a) zaka¬ 
zywać, zabraniać, alicoi aliąnid; 
alicui aliqua Te; stąd; non potuit 
ioterdici socero genero; ze spój. 
ne lub ut ne i tryb. łącz.; szcze¬ 
gół. interd. alicui aqua et igni, 
zabronić komu wody i ognia, po¬ 
słać na wygnanie, wywołać z kra¬ 
ju; sacńficiis interd., wyłączyć od 
obrzędów religijnych; ó) nakazy¬ 
wać, rozkazywać, zc spój. uti tr. 
łącz., mianowicie o Pretorze: wy¬ 
dać wyrok, de aliquo; de aliqna 
re, z nast. ut lub samym tr. łącz 
2) przy czćm wspomnieć, nadmie¬ 
nić, zrobić uwagę, impraesentia- 
rnm hoc iuterdicere non aliennm 
fait. 

Interdiotio, ónia, i. zabronienie, 
aquae et ignis, skazanie na wy¬ 
gnanie. 

Interdiotum, i, n„ zakaz urzędo¬ 
wy; b) wyrok, rozporządzenie 
Pretora. 

Infterdta., przysł. w dzień. 
Interdnotua, ns, m. przecinko wa- 
nie, kropkowanie, przedzielanie 
znakami pisarskiemi. 

Interdum, przysł. czasem, nie¬ 
kiedy. [wszelako. 

Inter**, przysł. tymczasem; jednak, 
Intereo»ii, itum, ire, ginąć, prze¬ 
paść, o żyjących i nieżywotnych 
istotach: famę aut ferro; nares 
naufragio intereunt; int. sagetes* 
novae pergnnt interire lunae. 

In ter ćquit o, are, przejeżdżać się 
konno wpośród czego, z przyp. 4. 
ordines, agmina. 

Interfatio, ónia, £. (id isUrfor) 
przerywanie komu mowy. 

Interfeotor, órls, m. zabójca. 
Interfioio, fSol, feetnm, i* zabić, 
zamordować, aliqnem; porazić, 
pobić na głowę, exercitnm; z&Uz- 
czyć, wytępić, messes; bsrbaa 
aresccre et interfici. 

Interfluo, fluii, flarom, 3. prze¬ 
pływać między czćm, z 4 przyp. 
Naupactum et Pat ras iuterflnit 

Interfor, 1. mówić między czćm; 
przerywać komu mowę. 

Interftilgeo, ero, błyszczćć między 
czćm, z przyp. 3. aurum cnmnlo 
aliarum rerum interfulgena. 

Interfundo, fddi, fusnm, 3. roz¬ 
lać co między czćm; na str. bier. 
rozlewać się, płynąć między czćm, 
quos uovies Styr interfosa corr¬ 
ect; — przenoś, maculis interfu- 
sa genas = habens genas interfu- 
sis maculis. 

Interim, przysł. tymczasem; 2) 
wszelako, jednak. 

Interimo, cmi, emptum, 3. odjąć, 
porwać, zabrać; stąd: sprzątnąć 
ze świata, zabić, zniszczyć; — 
przenoś, me intcńmuut roces. 
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Interior, ins, st. wyż. wewnętrz¬ 
ny, wewnątrz, w głębi znajdują¬ 
cy się, pars aedium, fossa; F&- 
łerimm Interiore nota (w głębi 
piwnicy schowane, wyborniejsze); 
interiorem ire (iść z prawćj stTO- 
ny); iut. ictibus (wolny od postrza¬ 
łu, bezpieczny); int. periculo vnl- 
neris (wolny od-); rzeczow. inte- 
riores, wewnątrz miasta zamknię¬ 
ci; szczegół, w głębi kraju miesz¬ 
kający, nationes; pars Britanniać; 
interiora regni, AegyptU stąd: 
interiOTes Arabes, w głębi kraju 
mieszkający Ar-; mniejszy, krótszy, 
gyrus, cursus; — przenoś, a) pou¬ 
fały, amicitia; skryty, tajemny, 
consilia; głęboko zakorzeniony, 
timoi; głęboko w rzecz wchodzą¬ 
cy, bardzo uczony, literae; 2) stop. 
najw. intimus, a, um, najb&rdzićj 
w głąb zachodzący, sacrarium; di- 
versorii pars; — przenoś, a)najzau- 
fańoty, nąjpoufalszy; rzcczotc, in- 
timns, przyjaciel najpoufalszy; 
6) najrzadszy, najtrudniejszy, naj¬ 
większy, disputatio, ars; c) naj¬ 
dzielniejszy, najskuteczniejszy, vle. 

tnteritio, Onia, z. zguba, strata. 
Interitas, us ,*». zniszczenie, zatra¬ 
cenie, śmierć, rerum omnium; 
Graccbi immatnms interitns. 

Interiua, patrz Interior i Intra. 
Interjóooo*, 6re, leżćć między czćm, 
campus interjacens Tibcri ac moe- 
nibus. 

Interjeotio. 6nis. ś. myśl uboczna, 
nawiasowa. 

Inteijloio, jęci, jectum, 3. rzucić 
co między co; rubos sentesąue; 

saza; w ogóle: umieścić oo między 
czóm, postawić, sagiitarios inter 
eąuites; legionarias cohortes; na 
str. bier. być między czćm, leźóć, 
znajdować się, aer interjectu* inter 
marę et coelum; nasus oculis in¬ 
ter jectus; inteijectis paucis porti- 

bus; pod względem czasu: inter- 
jecto auno, po roku, interjectis 
paucis diebus, po kilkn dniach. 

Interjungo, jurni, junctum, 3. łą¬ 
czyć z sobą, deztras. 

InterUbor, lapsus, 3. wpadać mię¬ 
dzy co, wpływać, inter enim lą- 
bentur aqune. 

Interlego,. Ćre, zbierać co między 
czem, przebierać, poma. 

Interllno, 16vi, lit'im, 3. wyma¬ 
zać między czćm; stąd: ej w odnie¬ 
sieniu do tabliczek woskiem po¬ 
wleczonych, na których starożytni 
pisali: sfałszować, tahulas; testa¬ 
mentu; ó) powlec, namazać, cae- 
menta luto; muros bitumiue. 

InterlUoeo, luxi, 2. świecić mię¬ 
dzy czćm; —przenoś, a) pokazać się, 
dać się widzićć, corona militum; 
quibus iuter gradum dignitatis et 
fortuuae aliąuid interlucet (poka¬ 
zuje się różnica; 6) świecić przez co. 

Interiitnium, ii, n. nów księżyca. 
Interluo, lui, 3. plyuąć przez co, 
arya et urbes. 

Intermenatruum, i, «. nów księ¬ 
życa. 

IntermirŁ&tu*, a, um (od termi¬ 
nu s) nieokreślony, nieskończony, 
magnitudo. 

Intermlno i inter minor, X. grozić; 
2) grożąc zakazywać, intermina- 
tus ćibus. 

Intermlscec, miscui, mistum lub 
mrrtum, 2. przymięszać co do 
czego, pomieszać, aliąueni dignis; 
intemirti bostibus 

Intermisalo, 6niaf i. zaniechanie, 
opuszczenie, przerwa. 

Intermitto, misi, missum, 3. opusz¬ 
czać, locum custodiie, nie obsa¬ 
dzić strażą; na str. bier. być we 
środku, przerywać, non certis spa- 
tiis intermissis; planicies inter- 
muMcolIibus: intermisris paasibua 
quadiingeutis; pars oppidi a fiu- 
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mfoe intermissa; intermiu* rallis 
(we środku leżąca); trabes pari- 
bu* spatiis intennissae (niepołą¬ 
czone f oddzielone); w odniesieniu 
do czasu: opuścić, dać przeminąć, 
neque diem neque uoctem; inter- 
misso brevi tempore; quinque in-? 
tennissis diebus; tempus ab ope¬ 
ro (po pracy odpocząć); nullum 
tempus ad laborcm; neque ullum 
diem intcrmittebat, quin-; — prze¬ 
noś. a) opuścić, od współuczes¬ 
tnictwa wyłączyć, intermissis ma- 
gistratibus; b) porzucić, prorin- 
ci&m Deciam intermisit; 2) przez 
cm niejaki zaniechać, zawiesić, 
odłożyć, przerwać, proelium, Iter, 
opus, laborem remigaadi, studia, 
sacrum; z tryb, bez.: dare obsldes; 
na str. biernej: być przerwanym, 
ustać, rento intermisso; intermia- 
sa flamma. II) nieprzech. prze- 
gtrzea we środku zostawić, prze¬ 
rwy zrobić, qua flumen intermittit; 
sic canere ooepisse, ut nen inter- 
mitterent- 

Intermórlor, mortuus, 3. umrzćć; — 
przenoś, ginąć, ustawać, niszczeć, 
ignis; res, memorla, oondoneś; 
2) omdlewać, intermortuus paulo 
post ezspirarit. 

IntormunAla, órtun, s. przestwo¬ 
ry między rozmaitemi światami. 

Intermtiriłls, e, znajdujący się 
między murami. 

Internaaogr, natus, 3. rosnąć mię¬ 
dzy czćm. 

IntemĆeio, ónis, i. zupełna za¬ 
głada, wytępienie, zniszczenie, 
upadek, cirium; improborum; Lu- 
cerini ad internecionem caesi. 

InterneoWu*. a, urn, morderczy, 
zgubny, bellum. 

Interneoto, 3. wiązać, spinać, cri- 
nem auro. 

Interniteo, nitui, 2- lśnić się po¬ 
między czćm, sidera. 

Intemódlum, ii, n. część 
między dwoma kolankami; 2) 
goleń. 

Intemosoo, nóri, nćtum, 3. roz¬ 
poznawać , rozróżniać, blandus ami- 
cus a rero intemosci potest. 

Internuncio, 1. z obu stron po¬ 
słańców wyprawiać, nawzajem o- 
znajmiać. 

Internunoius, a, posłaniec, po¬ 
słanka, pośrednik, pośredniczka. 

In ternu*, a, urn, wewnętrzny. 
Intóro, triwi, tritum, 3. woro- 
bić, wkruszyć. 

Interpell&tio, 6ni«, i. przerywa¬ 
nie (w mówieniu); w ogóle prze¬ 
szkadzanie. 

Interpolator, óri*,». przeszkadza¬ 
jący, przerywający komu mowę. 

InWrpelło, 1. przerywać mowę ko¬ 
mu, aiiquem; wprowadzać co ja¬ 
ko zarzut, zarzucać, quod inter- 
pellańt Hortenaius; często w ogó¬ 
le: przeszkadzać, aliquein ia jurę 
suo; aliquem ze spój. ne i tryb. 
łącz.; interpellatum ©rat; aliquid, 
mianowicie: epulai ludis; otium 
balio; oomitia, rictoriam i t p.; 
poot z tr. bez. quantum interpeł- 
let inani rentre durare diem; 2) 
dokuczać komu pytaniami, prośba¬ 
mi i t p. być natrętnym, naprzy¬ 
krzać się. 

InterpÓlo, 1. przerabiać tu i ow¬ 
dzie, przemieniać, togam prae- 
tertam; stąd: fałszować, tabulas. 

Interpóno, pócui, positum, 3. 
włożyć, położyć, umieścić co mię¬ 
dzy czćm, z przyim. inter i 4. prz. 
lub 3. lub samo interp.; szczegół, 
wsuwać, wtrącać, menses interca- 
laros; hoc loco libet interponere, 
quantao i t. d.; — przenoś, ą) dać 
czas, spatium ad recreaodos ani- 
mos; spatio interpoeito, po nieja¬ 
kim czasie; zwlekać, robić zwło¬ 
kę, moraa; przykładać starania, 
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operam, taborem, studium; neque 
ulia belli suspicione interpodta, 
gdy nie*było podejrzenia; b) przed¬ 
stawiać, przytaczać, judicium su- 
um, dubitationem, accusatorem, 
suspicionem, edictum, decretum, 
postulata; auctoritatem, causam, 
gladiatorem (jako powód do skar¬ 
gi); ąuerelas; fidem in aliquid 
lub iii aliqua re (słowo dawać); 
jusjurandum (pod przysną za¬ 
pewniać); c) przybierać, przyzy¬ 
wa ć, diis immortatibus interposi- 
tis jndicibus (jako sędziów) accn- 
s&torem; se interp. in aliquid lub 
alicui rei, wdać się w co, wmie¬ 
szać się, pośredniczyć, nihil me 
interpono; semper se interposuit, 
zawsze się w to wdał, pośpieszył 
z pomocą; d) int. rationes, fał¬ 
szować rachunki. 

Interpositio, ónis, i. wtrącanie, 
pomieszczenie między czćm, per- 
sonarum. 

Intarpositus, us, m. pomieszcze¬ 
nie między czćm, terr&e (między 
słońcem i księżycem). 

Interpree, prótis, m. i L pośre¬ 
dnik, pośredniczka, posłannik,pa¬ 
cie; 2) tłómacz, który co objaśnia, 
wykladacz, juris; eflert animi mo- 
tus intcrprete lingua; int. cooli, 
astronom; tłómacz, który przekła¬ 
da z jednego języka na drugi, uec 
yerbum verbo curabit reddere fidus 
interpres. 

Interpret&tiof ónis, z. wykład 
objaśnienie, tłómaczenie, juris. 

Interpreter, 1. objaśniać, wykła¬ 
dać, aliąuid, lub z 4 przyp. itr. 
bez.; także: przekładać; — prze¬ 
noś. a) uważać za co, sądzić o 
czćm; aliąuid ex alfqua re, wnio¬ 
skować; b) pojmować, Yoluntatem 
alicujus, recte sententiam alicujus, 
epistolam; ej wyrokować, sądzić. 

Intefrumpo 

neąue, recte an perperam, lośer- 
pretor. 

Interpunotio, ónis, i. rozdziela¬ 
nie wyrazów w pisaniu za pomo¬ 
cą znaków pisarskich. 

Interpungo, punxi, punctum, 3. 
za pomocą znaków pisarskich od¬ 
dzielać wyrazy; rzecz, interpuuctum, 
i, n. rozdzielenie wyrazów za po¬ 
mocą znaków pisarskich, zwykle 
w licz. mu. interpuucta verborum. 

Interąueror. ąuestus, 3. żalić się 
przy czćm. 

Interąuiesoo, ąnióri, ąuiśtum, 
3. odpoczywać, przestawać w dzia¬ 
łaniu na czas niejaki. 

Interregnun, i, n. bezkrólewie; 
po zniesieniu monarchii czas za¬ 
stępstwa najwyższych urzędników 
w Rzymie, w razie ich śmierci lub 
nieobecności. 

Interrei, regis, f». zastępca króla 
po jego zgonie; w czasie zaś rze- 
czypospolitej urzędnik nadzwyczaj¬ 
ny, wybierany z patrycyuśzów, 
gdy ani konsulów, ani dyktatora, 
ani trybunów wojskowych z wła¬ 
dzą konsularną nie było. 

Intorritua, a, um, nieustraszony, 
spectat interrita pognam; classis 
interrita fertur (o pomyślnej że¬ 
gludze). 

Interrogatio, Ónis, i. zapytanie; 
badanie sądowe; wnioskowanie. 

Interrogatiuneula, ae, i. wykrętne, 
sztuczne z&pytauie; wniosek. 

Iuterrogo, 1. pytać, zapytywać, 
aliquem de aliqua rc; aliqucm, ze 
zdaniem pytającem; aliąuid (o co): 
aliąuem aliąuid; ad interrogata res- 
pondere; szczegół, badać, w zna¬ 
czeniu sądowćm; z dodaniem le¬ 
ga lub legibus, oskarżać. 

Iuterrumpo, rupi, ruptum, 3. 
przerywać, zrywać, pontem; roz¬ 
rywać, interrupti ignes, rzadkie, 
gdzie niegdzie; — przenoś, prze- 
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rtfać, przeszkodzić, iter, collo- 
quium, orationem, querelas; Yoces; 
opera, officlum. 

Interrupte, przytł. przerywają©, 
w sposób przerywany, narrare. 

Interacindo, soidl, scissum, 3. 
przecinać, rozrywać, pontem, ag- 
gerom; opera; rozdzielać, Chalcis 
interscinditur freto. 

Interseoo, secui, sectum, 1. wy¬ 
rzygać, wycinać; — przenoś, in 
aaimis auditorum, wrazić w umy¬ 
sły słuchaczów. 

Intersópio, sepsi, septuift, 4. zam¬ 
knąć, obwarować, urbem Talio; 
oddzielić, nrbem Talio ab arce; 
przeszkodzić, iter. 

Intersero, serui, sertum, 3. wkła¬ 
dać, umieścić między czćm; - 
przenoś, causam interserens, przy¬ 
taczając za powód; osculainterse¬ 
rens mediis rerbis (dołączając uca¬ 
łowania). 

Intarapiratio, onla, i. oddychanie 
wśród czego, np. w ciągu mowy. 

Inter5terno, str&vi, str&tum, 3. 
prześcicłać co czem. 

Infceratrepo, Sre, między czóm chro¬ 
botać, szeleścić, brzmićć. 

Inter sum, Tui, esse; 1) w prze¬ 
strzeni być, znajdować się, leżeć 
gdzie, z przyim. inter i 4 przyp. 
lub samo interesse; Tiberis inter 
oo9 intorosset; 2) w czasie: a) u- 
płynąć, inter primnm et sextum 
consulatum soz et quadraginta an- 
ni interfucrunt; bj przy czćm znaj¬ 
dować się, być obecuym, z przyim. 
in i przyp. 6. lub z przyp. 3. lub 
samo interesse; proelio, rebus di- 
Tinis, negotio, consiliis, in cou- 
TiTio; si ipse interfuerit; 3) — 
przenoś, różnicę stanowić, wyró¬ 
żniać, z przyp. 2 Lub 3. stulto 
intelligens quid interest; ab ali- 
qua re; in his omnibus nihil 
omnino interest (żadnćj nie ma 

p.-i. w. 

różnicy); tempus interesse, czas 
stanowi różnicę *, inter homiuem et 
bcluam hoc maiimeinterest; z na¬ 
stęp. ne- an (ne); neąue interesse, 
ipsosn© interficiant, impedimentis- 
n© ©mant; ó) nieosob. interest, za¬ 
leży natćm, z przyp. 2 osoby lub 
rzeczy, interest omnium recte fa- 
cere; reipublicae; rei familiaris; 
wyjmują się od tego zaimki oso¬ 
bowe, w miejsce których kładą 
się dzierżawcze: zależy mnie, to¬ 
bie i t. d., interest mea, tua, sua 
nostra, Testra; dla okazania, jak 
wiele zaleiy; multum, quautopere; 
magni, parri; magni int. z 4 prz. 
i tryb. bez. magni interest salvam 
esse rempubiicam; dla okazania 
rzeczy, na której zależy, z tr. bez. 
lub z 4. przyp. i tr. bez. lub ze 
zdaniem wzgtęd.; także: Testra hoc 
interest, lub samo int. non tam 
interest, quo animo i t. d. 

Intertezo, texui, textum, 3. prze¬ 
tkać, wyszyć, haftować, chlamys 
auro intertexła; przepleść, pomie¬ 
szać, pars telae habot flores he- 
deris interteitos, poet 

Intertrimentum, i, w. wytarcie, 
ubytek przez ocieranie się, argan- 
ti; — przeuoś. strata, szkoda. 

Interturb&tŁo, onis, i. zamiesza¬ 
nie, niepokój. 

Interrallum, i, n. właściwie prze¬ 
strzeń między dwiema palisadami 
(raiłoś); stąd: przestrzeń, odle¬ 
głość, ex intorrailo, zdaleka; part 
interrallo, w równćj odległości; 
o czasie: przeciąg (ex) tanto in- 
tervallo, po tak długim czasie; an- 
nuum, regui; — przenoś, różnicą? 
niepodobieństwo, senorum. 

Interveuio, wóni, Tentum, 4. wcho¬ 
dzić pomiędzy co, nadejść na co, 
pokazać się, zjawić się, z prz. 3, 
qnerelis alicujas, lub samo in- 
terr.; — przenoś, o rzeczach nie- 
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żywotnych: wpłynąć, fiuvius in- 
terrenit; w odniesienia do czasu: 
z przyp. 3. qunm nox proelio in- 
terrcnisset, gdy noc zaskoczyła-, 
także bez 3 pizyp. nocte interre- 
niente; — przenoś, zdarzyć się, 
przytrafić się, spotkać, z prz. 3. 
nulla rcs mihi potest intervenire 
tanta ; także bez 3 przyp. mirificus 
casus intervenit; 2) wdać się w co, 
wpływom swoim roztrzygnąć, wtrą¬ 
cać się, sprzeciwić się, senatu in- 
terveniente, ze spój. ne i tryb. 
łącz. 

Ititerventor, orla, m. który się 
w co wdaje, pośrednik. 

Interrentus, os, m, nadejście, ho- 
miuis, noctis. 

Interverto, verti, yersum, 3. pro- 
wadzić na stronę, dać inny kie¬ 
runek. stąd: przeszkodzić, aedili- 
tate interrersa; odebrać, zabrać, 
na swoją korzyść obrócić, donnm 
regale. 

Interylao, Tiei, visum, 3. oglądać, 
2) kiedy niekiedy odwiedzać, wi- 
dzićć się z kim. 

Xntervolito, 4re, przelatywać mię¬ 
dzy czśm. 

Interrólo, 4re, latać pomiędzy 
czćm. 

IntostAbilis, e, niezdatny na świad¬ 
ka; stąd: bez czci, bezecny, nie- 
poczciwy, is intestabilis esto. 

tnteatatus, a, om, który nie zro¬ 
bił testamentu; intestato lnb ab 
int. bez testamentu. 

Intestlnns, a, um, wewnętrzny, 
dolor; rieczow. intcstinum, i, n, 
trzewia,kiszki, wnętrzności; b) do¬ 
mowy, bellnm, caodes, facinus, 
disco rdia, miałam i t. p. 

Intezo, tezui, teztam, 3. nahafto- 
wać, naszyć, w tkanin przydać, 
pnrpureas notas filis; album tuni- 
cae, restes auro inteztae, zlotem 
wyszywane; — przenoś, dodać, 

przymieszać, parva magnis; 4U- 
quid in causa; 2) obetkaó, tkan¬ 
ką obwieść, opleść, aliąuid co- 
riis, scuta intexta Timlnibus; vo- 
nae toto corpore inteztae (rozcho¬ 
dzące się po calćm ciele); 3) po- 
wiec, hastas foliis, hederae so- 
lent intozere truncos. 

Intime, yrzysl. wewnętrznie, pota¬ 
jemnie; — przenoś, bardzo poufa¬ 
le; nti aliąuo int., żyć z kim 
w wielkićj poufałości; 2) bardzo 
usilnie, commeudari. 

Intimus, patrz Interior. 
Intingo, tinxi, tinctum, 3. zma¬ 

czać czćm, faces sanguine. 
Intolerabilifl, e, nieznośny, nie do 
wytrzymania, dolor, Tcrba. 

Intolerandua, a, um, nieznośny, 
licentia. 

Intoleraua, tis, nieznoszący, nie- 
cierpiący, corpora intolerantissi- 
ma iaboris; vir aequalium intt>- 
lerans. 

Intoleranter, pnysl. nieznośnie, 
niepomiarkowanie, intoler. glo- 
riari. 

Intołerantia, ae, i. nieznoćność, 
brak umiarkowania. 

Intóno • tonui, 1. grzmićć, into- 
nuere poii; 2) przech. wrzask, 
dźwięk, szelest wydawać, quum 
baec intonuisset; minas intonuisse; 
intonata fluctibus hiems, burza 
z bałwanami nadchodząca. 

Intouaus, a, um, niestrzyiony, 
brodaty, niedbały pod względem 
porządnego otrzymania włosów na 
głowie; —przenoś, okryty liściem, 
quercos intonsa coelo attollunt ca- 
pita. 

Intorąueo, torsi, tortnm, 2. kręcić, 
wykręcać, obracać, ramot; ruden- 
tea lub funes intorti; mentum in 
dicendo (wykrzywiać); talum (wy¬ 
wichnąć); 2) ciskać, rzucać, mio¬ 
tać, telum in tostem; Lu tam ter- 
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go lob oquo, navem Torticibns;— 
przenoś, ardentes oculos lumine 
glaaco, poel. intorquentur inter 
fratres gravissimao contomeliae 
(miotają na siebie bracia wzaje¬ 
mnie obelgi). 

Intra, 1) przysł. wewnątrz, stop. 
wyż. intcrius; — przenoś, ne in- 
sistat interins, żeby był krótki. 
II) przy im. rządzi 4. przyp. przed¬ 
miotu ; 1) w przestrzeni wewnątrz, 
intra Italiam bellum gestu m est; 
qnum et intra vallum etforis cae- 
derentur; lub pizy słowach ozna¬ 
czających dążenie dokąd, wewnątrz, 
qoom adrersarios intra mocnia 
compolissent; intra fines, intra 
praesidia se recipere; takie: intra 
rerba peccaro (tylko w słowach); 
2) w czAsie: w, w ciągu, w prze¬ 
ciągu, intra sex dies; intra no¬ 
nom diern; intra trienniom; intra 
nnam aestatem 3) przy oznacze¬ 
niu liczebnćm: niżej, mniej jak, 
intra ccntum; — przenoś, intra le¬ 
pem epulari (mnićj aniżeli prawo 
pozwala); intra naturale desiderinm- 

Intrabilia, e, przystępny, łatwy 
do wnijścia. 

latraotabilis, e, niedający się do¬ 
tykać, ogłaskać, surowy, dziki;- 
przenoś. nie zamieszkany, pusty, 
loca frigore intractabilia. 

Intraot&tus, a, nm, niengłaskany, 
nleujeżdżony, equns; nowy, nie¬ 
znany, niedoświadczony, acelus, 
poet. 

IntremiBoo, i intremo, tremui, 
3. drżóć, lękać się. 

Intrepidus, a, nm, nieustraszony. 
Infcrinieous, przysł. wewnątrz. 
Intritoa, a, um, nieosłabiony. 
IntrituB, tmiesl. od lntero. 
Intro, przysl. wewnątrz, do środ¬ 
ka, intro Tocare; seqnere in¬ 
tro me. 

Intro, 1. wchodzić wkraczać, 

f.lw. 

z pirrim. in lub ad, lub intra 
i 4 przyp. lob samym 4 przyp. 
in hortos, ad se, intra limeu; ja- 
uuam; quo qtii intrarat, takie: 
portom, wpłynąć;— przenoś, wni¬ 
kać, zagłębiać się, in rerum na- 
turam, in familiaritatem alicujns 
(zabrać z kim przyjaźń); iutrarit 
animum glori&e cupido, powsta¬ 
ła w sercu żądza chwały. 

Introdfioo, duxi. duetom, 3. wpro¬ 
wadzać, z przy im. iu, ad, inter 
lub samointrod — przenoś, wpro¬ 
wadzać, philosophiam in domos, 
cxemplnm in repnblica; ctfnsue- 
tudinem; twierdzić, utrzymywać 
co (w mowie), rozprawiać, z 4 prz 
i tryb. bez. 

Introdnctlo, ónl*. wprowa¬ 
dzenie. 

Introeo, ivi, Inb ii-, itum, Ire, 
wchodzić, wkraczać, in orbem; 
in castra; in taberaaculmn; ad 
aliąuem; curiam; theatrum; Syra- 
ensas; quum mnltitudo risendi 
gratia introisset; porta (przez 
bramę). 

Introfero, tuli9latom, ferro, wno¬ 
sić, z przyim. ad i 4 przyp. lub 
z 3 przyp.; lectica introferri. 

Introgrodior, gressus, 3. wchodzić, 
wkraczać. 

Introitus, ns, m. wejście, wkro¬ 
czenie, wtargnienie, in erbem; 
Smymam; mi litom, 2) miejsce, 
którędy się wchodzi, wejście me¬ 
dia, ponoś; introitnm praeclnde- 
re; — przenoś, początek, wstęp, 
fabułae; defenaionis. 

Iutromitto, misi, missnm, 3. wpu¬ 
ścić, kazać wejść, posłać, legionem. 

Introrsum, przysł. wewnątrz, do 
środka, hostem intror. aedpiunt; 
2) we środku, nihil int robozis 
esse. 

Intrortzmpo, rfipi. nip tum, 3, wtar¬ 
gnąć, wedrzćć się. 
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Introaplolo. spoć, spectum, 3. wglą¬ 
dać w co, z przyim. in i 4 prz. 
wlać. i, przenoś, in partes reipu- 
blicae; fortunam. 

Introwooo, fcre, wołać dokąd, przy¬ 
woływać. 

Intubua, i, m. i z. lub -run i,it. 
endywia. 

Intueor, tuitus, 2. przypatrywać 
się, in aUąuem, aliquid; także: sa¬ 
mo int, szczegół, z podziwieniem, 
spoglądać, aliquem; — przenoś, 
rozważać, swoją uwagę na co 
zwracać, roztrząsać, aliąuid. 

Iutameeoo, tumui, 3. nadymać się, 
puchnąć. 

Intumulitus, a, um, niepogrze- 
bioiiy. 

Iutuor intueor, spoglądać na co, 
aiienam opulentinm fortunam. 

lutu a f przysł. wewnątrz, we środ¬ 
ku, wlaś. i przenoś, intus in cor- 
poie esse, adductos intus agere 
equos (sięgać bliżej mety); 2) we¬ 
wnątrz w kierunku dokąd, ire, 
dnci. 

Intatus, a, um, niebezpieczny, 
niestrzeżony, aićobwarowany, ca¬ 
stra, urbs. 

Inula, ae, z. oman. 
Inultua, a, um, niezomszczony, 
nieukarauy, injuriae, mors ejus 
inulta non fnit; ue inultus esset; 
poet.: preces, nie wysłuchane; 2) 
niepokonany, bezpieczny, aliąuem 
inultum sinere lub pati; catulos 
ferae celent inultae. 

Inumbro, 1. ocienić, cieniem okryć, 
palmaque restibulum aut ingens 
oleastcr inumbrct. 

Inundatio, ónis, i. powódź, wez¬ 
branie wód, potop. 

Innndo, 1. zalewać, wylewać z brze¬ 
gów, Tiberis agros inundarit; tak¬ 
że o mnóstwie ludzi: densi inun- 
dant Troes; 2) nieprzecłu być peł¬ 
nym czego, sanguine. 

Inntigo, mm, uuctum, d. na¬ 
maszczać. 

Inurbane, przysł. niedelikatnie, 
nieobyczajnie. 

Inurbanus, a, um, niedelikatny, 
nieobyczajny, , homo; habitus o- 
rationis, dictum. 

Inuro, ussi, ustum, 3. przypalać, 
piętnować; 2) zapalić, rozognić, 
sanguiuem rulnere, poet. 

Inuait&te, przysł. niezwyczajnie, 
sposobem niezwykłym, loqui, scri- 
bere. 

Inusit&tua, a, om, niezwyczajny, 
niesłychany, nadzwyczajny, rzad¬ 
ki, maguitudo, lepos. 

Iuutilis, e, nieużyteczny, nieprzy¬ 
datny, szkodliwy, z przyim. ad 
i przyp. 4. lub z 2. przyp.; 
z przyp. 6. 

limtiUtAB, *tls, z. nieuiyteczność; 
szkodliwość. 

InutlHter, przysł. nieużytecznie, 
szkodliwie. 

Inuua, i, m. bożek Pan, opieku¬ 
jący się trzodami. 

Imrado, vasi, vasum, 3. napadać, 
nachodzić, wpadać, in eas urbes, 
in rupcm lub portnm, viam, in 
collutn (wpaść na kark); stąd: wziąć 
się do czego, coś przedsięwziąć, 
zacząć, aliquid magnum, poet.; 
pugnam fuudis sagittisąue; takio: 
Hartem, poet; szczegół, po nie¬ 
przyjacielska, napaść, najechać, 
natrzćć, uderzyć z przyim. in 
i 4 prz. zwyk.e % samym 4 prz. 
Lub samo inv.; o przedmiotach uie- 
żywot. o ogniu, słabościach i in¬ 
nych nieszczęściach: opanować;— 
przenoś, napaść słowami, couti- 
nno inrasit z uast mową wprost; 
b) często o uamięt o ościach, po¬ 
głoskach, strachu i t p. opano¬ 
wać, z przyim iu i 4 przyp.; Inb 
samym 4 przyp. lub z przyp. 3; 
także: tautus terror inrasit (roz- 
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szerzył się); 2) opanować, zabrać, 
zagarnąć silą, wziąć w posiada¬ 
nie, in aliquid; totam Asi&m; — 
przenoś. regnum, imperium. 

Invalesoo, valui, 3. wzmagać się, 
sit nabierać, opibus. 

lnvałidust a, um, slaby, niedo¬ 
łężny, chory. 

Imroctio f ónis, z. wprowadzenie np. 
towarów; 2) gromienie, łajanie, 
powstawanie. 

InTeho. Yexi, vectum, 3. wpro¬ 
wadzać, przywozić, vinum in Gal- 
liam; pecuniam in aerarium, ma¬ 
rę fluminibus; — przenoś, wpro¬ 
wadzać, diritiae ayaritiam inve- 
xere; quae (malał tibi casus in- 
rexerat; nadać, Romano imperio 
regiae consuetudinis formam ma- 
gis, quam Romanae libertatis; 2) 
inyebi, wjeżdżać, wpływać, z bliż- 
szćm określeniem, jak np. equo 
cniru, naro i t. p. lub bez okre¬ 
ślenia, z nast. in i 4 przyp. lub 
z 3 przyp.; invehenfl, jadąc, pły¬ 
nąc na-; se inrehere lub invehi, 
dokąd wejść, wtargnąć, wpaść, 
o ludziach i zwierzętach; — prze¬ 
noś. inrehunt se fluctus; invehi 
in aliquem, napaść na kogo, po¬ 
wstawać; także: in oratione sua 
multa in aliquem; nonnulla in ali- 
quem; 3) sprowadzać na dół, spusz¬ 
czać, torrentes aquas(o rzece). 

Inweulo, reni, yentum, 4. właś. 
nadchodzić na co, natrafić, kogo 
albo co znaleźć, aiiąuem; in ope¬ 
ra et arana est inyentus, znale¬ 
ziono go przy robocie; navcs, lin- 
tres, Yadum i t. p.; dowiedzieć 
się, powziąć wiadomość, apud 
płerosque anctores inyenio; — prze¬ 
noś. poznać, aiiąuem si inyenisset 
idoneum; ipsis durior inyentus est; 
ó) przyjść do czego, otrzymać, zje¬ 
dnać sobie, nomen, yeniam ab ho- 
ste; 2) wynaleźć, odkryć, quas in 

arce inyenerat; locum, ubi easet* 
facile inyenturos; argenti yenas 
na str. bier. być znalezionym* 
znajdować się, być, iuYeuta sunt 
civium c&pita i t. ĆL; spolia ibi 
iuventa; — przenoś, a) uskutecz¬ 
nić, dokonać, per me inrenta aa- 
lus; inventis auspiciis; b) przez 
badanie: wynaleźć, wydobyć, do¬ 
wiedzieć się, ex captivis; couju- 
rationem; lub przez rozmyślanie, 
zastanawianie się; wynaleźć, wy¬ 
myślić, remedium; nihil in eis 
causis; 3) se inyenire, znaleźć się, 
pokazać się, zjawić się, dolor se 
iuyenit, poet 

Inyentio, ónU, z. wynalezienie, 
wynalazek, także: przemysł. 

Inveutor, orla, m. wynalazca, 
twórca, sprawca. 

Inventrix, i ols, L wynalazczyni, 
sprawczyni 

Inyentmn, i, w. wynalazek, po¬ 
mysł. 

Inyennstus, a, um, nieprzyjemny, 
niekształtny. 

XnvoT©cundua, a, um, bezwstydny. 
Invergo, ere, nachylać, nalewać, 
aliquid; 2) lać na co, Tina fron- 
ti, poet. 

InY-ersio, dnia, i. zamiana, YCT- 
borum (ironia). 

Invorto, yerti, rereum, 3. wy¬ 
wracać, przewracać, na wszystkie 
strony obracać, aliquid; poet. Yi- 
mere terras graves, campum (upra¬ 
wiać); marę (wzruszać, burzyć); 
także: inycrstis annns (zima); — 
przenoś, zburzyć, zmieszać, ze- 
psnć, ordinem; inversl mores; 
szczegół, nadać inne znaczenie 
virtutes; Torba (używać w zna¬ 
czeniu ironicznćm). 

Invesperaseit, fere, już się ma ku 
wieczorowi 

Inwestie&tio, Cnis, I. śledzenie, 
badanie, rerum, Terl 
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InweetlgJttor, ori*. m. badacz, śle¬ 
dzicie!. 

InweBtigo, 1. śledzić, iść w ślad, 
tropić; - przenoś, śledzić, badać, 
poszukiwać. 

Inreteraaco, Teter4vi, 3. zestarzeć 
się, wtórzenie się, zagnieździć się, 
belio; miles; ciercitus in Gallia 
inrpterascit; cousuotudo, opinio 
luret; ucque inteterasccre eorum 
aes alienum patiebatnr (zadawnić 
się, długo nie być spłaconym); 
inyeterarit z ut i tr. łącz. (dawny 
to jąpt zwyczaj, że-); 2) pójść 
w zapomnienie, si (ras) inveteravit. 

Inweter&tio, dnia, i. błąd zada¬ 
wniony, wkorzeniony. 

Invetero, 1. zadawnić, utrwalić, 
stąd; inreteratus, a, um, dawny, 
zastarzały, w nałóg zamieniony. 

Inrioam, przyfl. naprzemian, in ar¬ 
mia esse, proeliari, requiesce- 
re i tp.- 2) nawzajem, wzajemnie, 
zobopóluie, his invicem sermoni- 
bns; acribere, su occidure, ser- 
monom consnmere, natare; 3) na 
odwrót, przeciwnie, popnlationum 
iuylcom nltor; rcąuicscat Italia, 
uratur inv. Africa. 

Inwiotus, a, nm, niepokonany, 
niezwyciężony, imperator, Germa- 
ni; inv. morior; inricte jako 5 prz. 
połącz, z przyim. a i przyp. 6; 
z przyim. ad lub in i 4 przyp.; 
z przyp 6 armis, beli o, terra; — 
przenoś, adamas; animus; robur; 
hdes (niezłomna), defensio (niezbita). 

Inwidantia, ae, ś. zawiść, zazdrość. 
Invtd©o, vidi, visum, 2. zazdro¬ 

ścić, alicui, lub alicni rei;alicui 
aliqnid, alicui in aliqaa re; ali¬ 
cui dicujns rei, poet; z tr. bez; 
także: quod multi in yide&ut; w znacz, 
bier. inridetur alicni lub alicui 
rei; poet.: ego car inrideor; iim- 
dendus: godzien zazdrości ; 2) iuv. 
alicui, me chcićć, być niechętnym. 

InwtdU, ae, i. zazdrość, emntek 
z cudzego szczęścia, nienawiść, 
niezadowolenie z kogo, obmowa, 
uwłaczanie, facere alicui inridiam, 
conflare; subire, narazić się na 
nienawiść; ezstiuguere, invidiam 
ase remoyere. 

Inwidióse, przysł. zazdrośnie, nie¬ 
nawistnym sposobem, cierpko, 
dicere, crimimari. 

Iirridió&ua, a, urn, zazdrosny, któ¬ 
ry zazdrości, także biernie, aj któ¬ 
remu zazdroszczą, godzien zazdro¬ 
ści ; b) nienawistny, znienawidzony. 

Inwidus, a, um, zazdrosny, za¬ 
wistny, poteutiae; rzeczow. zazdro¬ 
śnik, iuvidis meis. 

Invigilo, 1. pilnować, czuwać nad 
czem, z przyp. 3. lub z przyim. 
pro i 6 przyp., u poet. pro casi- 
bus nostris. 

Iirriol&te, przysl nienaruszonlo, 
niezgwałconym sposobem. 

Inwiolatus, a, um, niezgwalcony, 
nienaruszony, nietknięty, cały, 
homo, amicitia; aliqnid integnim 
atque inviolatum praestare; nie¬ 
naruszalny, nietykalny, którego 
się tkuąć nie godzi, tcmplmn; 
tribunus plebis. 

Iirriso, yisi, vlaum, 3. zwiedzić, 
ob&czyć, obejrzćć, aliąuid; szcze¬ 
gół. kogo lab jakie miejsce, Dc- 
lum inrisit Apollo. 

1. ImrtBUB,&, um (od in i video) 
niewidziany, nieznany, res. 

2. InwituB, a, um (od inyideo), 
nienawistny, cupressus, alicui; 
quam invisa sit singularis potestas. 

In-ritamentum, i, n. przyłuda, po¬ 
nęta, naturae. 

Inwltatio, ónia, i, zapraszauie, 
wzywanie; 2) pobudzanie, zachę¬ 
canie, iuvitatio, ut graeco morę 
biberetur; 3) uczta, benigna. 

Inwit&tus, us, m. zaproszenie. 
Inwite, przysl niechętnie. 
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Invito, 1. zapraszać, w ogolę: 
wzywftć, powoływać, aliąuem; 
aLiquem in legatlonem, hostem ad 
deditionem; ad dimicandum; ad 
spectaculum indorom Ticinas na- 
tiones; poet.: z tryb. bez. ricina 
invitet decedere ripa calori; szcze¬ 
gół. na ucztę, w gościnę zapra¬ 
szać, ad coenam, ad epulas, in 
hospitium, domom, hospitio, tec- 
to ac domo, apparatis epulis i t. p.; 
se, uczęstować się; — przenoś, 
wabić, pobudzać, przynęcać, po¬ 
ciągać, praemiii aliąuem ad rem; 
praeda inritati; appetitum animi; 
inritat hicms; nbertaa terrao; so- 
moos (do snu pobudzać). 

Imritua, a, nm, niechętny, prze¬ 
ciw wlasnćj woli czyniący; in- 
vito me, te i t d. wbrew mojćj, 
twojćj i t. d. woli; poet. o tćm 
co się niechętnie robi, invita 
ope. 

Invius, a, nm, bezdrożny, nie- 
przechodny; rzeczow. inria, o rum, 
u. bezdroża. 

1. Iznroo&tue, a, um (od in i vo- 
co) niepowołany, niezaproszony. 

2. Invocatiia, a, um, imiesł. od 
inroco. 

Iiwrooo, 1. wzywać, przywoływać, 
deos testes, bogów na świadectwo; 
stąd: nazywać, aliquem optimum 
regem; aliąuam reginam. 

Enroi&tae, us, m. lot, latanie. 
CnTolito, 1. wlatywać. 
£nvolo. 1. wlatywać; — przenoś, 
rzucić się na kogo, najeżdżać, ad 
aliąuem; stąd: opanować, in pos- 
sessionem. 

Involucrum, i, n. powłoka do za¬ 
wijania czego, właś. i przenoś, 
clipei; ingenii. 

InToiatuB, a, um, okręcony, ob¬ 
winięty, ciemny, res inyolutas 
eiplicare. 

Inwolwo, volvi, woltltum, 3. po¬ 

toczyć co na co, cupae inrolutae; 
często u poet.; 2) obwinąć, oto¬ 
czyć, okryć, sinistraa sagis; ma- 
num ad digitos usque, nemus flam- 
mis, często u poet. — przenoś, 
se literia, oddać się naukom, za¬ 
topić się; bellum pacis nomine 
inrolutum (ukryta pod-). 

Invulgot 1. ogłosić, obwieścić, 
Inwulneratna, a, um, uieraniouy. 
lo! wykrzyknik wyrażający szyder¬ 

stwo; także: żal, radość. 
Io, us i Cnis, i. córka Inacha, 
króla Argos, matka Epafusa (Epa- 
phus). 

IoI&ub, i, m. syn Ifiklnsa. 
Ioloos, lub -us, i, ż. miasto w Tes- 
salii; stąd: Ioloiaoue, a, um, 
Iolcyjski. 

1616, es, i. córka Eurytusa, króla 
Echalii (Oechalia). 

Iónes, um, Jonowie, należący do 
Greckich plemion, którzy powięk- 
szćj części w Azyi Mniejszój 
mieszkali; stąd: aj IoniaouB, a, 
um, Joński, marę, morze między 
Italią, Sycylią i Grecyą, także 
samo Iouium zwane; stąd: Ionia, 
ae, 2. kraiua na wybrzeżu Azyi 
Mniejszej między Karyą i Eolią. 

Iphift*, adia, i. córka Ifisa, Ewadna. 
Iphlgenia, ae, ż. córka Agamc- 
muona. 

Ipse, ipsa, ipsum, 2 przyp. ipsius, 
3 ipsi, jako przymiot, sam; przy 
oznaczeniu liczb i czasu: właśnie 
ten; także stopniując: nawet, już; 
często: rzecww. ja sam, ty sam, 
ou sam, z przyciskiem: on wła¬ 
śnie, ten właśnie, tenże sam; 
ipse per se, sam przez się, sam 
z siebie. 

Ira, ae, i. gniew, zemsta, chęć 
zemsty, iram concitare, eicitare, 
attollere. 

Iraoundia, ae, f. gniewliwość, 
skłonność do gniewu, popędli- 
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woćó, iracundiam fortitudinis os¬ 
ie octem. 

Inurandus, &,um, guiewliwy, po- 
pędliwy; lracunda Iorem ponere 
fulmina, poet. 

Iraaaor, iratna, 3. gniewać się, in 
aliąuem lub alicui; nostram Ti- 
cem, na nas; ir&sci eos nefas 
duxit 

Ir4te,j>riy*ł.gMewliwie, z gniewem. 
IrŁtua, a, mu, zagniewany, ali- 
cui; — przenoś, marę, burzliwe; 
rentcr, zgłodniały. 

Iria, idie, i. córka Tanmasa i Elek¬ 
try, siostra Harpij, posłanka bo¬ 
gów i bogini tęczy. 

Ironia, ae, ś. ironia. 
Irrauoosoo, rausi, 3. chrypki do¬ 
stać. 

Irrelig&tus, a, am, uiezwiązany, 
comas, poet. 

Irreligiósui, a, urn, bezbożny, 
niesumienny. 

Irremeabilis, e, miejsce, z które¬ 
go się wydobyć, którego drugi raz 
przepłynąć nie można, Styx. 

Irreparabilis, e, czego naprawić 
lub odzyskać nie można, tempus. 

Irrepertus, a, om, nieznaleziony, 
aurom. 

Irrepo, repsi, reptum, 3. włazić, 
wcisnąć się, wczołgać się;—przo- 
noś. wkradać się, wciskać się, in 
mentes hominum; eloąuentia irre- 
pit in sensus. 

Irreprehensus, a, um, nienaganny. 
Irreąuletus, a, urn, niespokojny, 
czyniący niepokój, Charybdis. 

Irresectue, a, um, nieobcięty. 
Irreiolfitua, a,um, nierozwiązany, 
nierozwolniony, rincula. 

lrretio,4. uwikłać W sieć:—prze¬ 
noś. podejść kogo, illecebris vo- 
luptatum, usidlić ponętami ro- 
tkoszy. 

IrretortuB, a, um, nicodwrócony, 
oculo irretorto, obojętnem okiem. 

IrreroeftbUis # e, nieodwołalny, 
którego odwołać, cofnąć nie mo¬ 
żna, Terbum. 

Irrewooitus, a, nm, nieodwotany, 
2) nie wstrzymany. 

Irrideo, risi, risum, 2. śmiać się 
z czego, wyśmiewać się, szydzić; 
2) przech. wyszydzać kogo albo 
co, aliąuem; &liqoid. 

Irridloułe, pnysŁ nieś mieś znie, bez 
dowcipu. 

Irrigatio, onis, ». skrapianie, po¬ 
lewanie, zwilżanie. 

Irrigo, 1. zwilżać, skraplać, po¬ 
lewać; — przenoś. fessoB sopo? 
irrigat artus, sen rozlewa się po 
znużonych członkach; 2) sprowa¬ 
dzać wodę, imbres plantis. 

IrriguuB, a, um, polewany, zmo¬ 
czony, zroszony, hortus, herba; 
2) zwilżający, fons. 

IrrlBio, 6tii«, i. wyśmianie, wy¬ 
szydzenie. 

Irrisor, órii, m. szyderca. 
Irrisus, us, m. szyderstwo. 
IrritabiUs, e, uraźliwy, pochopny 

do gniewu. 
Irritamen, lnie, «. i irritamen- 

tum, i, fi. pobudka, drażnienie, 
podnieta, malorum, do złego. 

lrritfctlo, dnia, i. drażnienie. 
Irrlto, 1. drażnić, pobudzać, ad 
aliąuid; in aliąuem; wzniecać, 
sprawiać, roluptatem, iram, i t. p. 
szczegół, do gniewu przypro¬ 
wadzać, aliąuem; poet: ąuietos 
omnes, poruszyć. 

Irritus, a, um, zniweczony, nie¬ 
ważny, testamentom facere irri- 
tnm (unieważnić); stąd często: 
próżny, nadaremny, labor, incep- 
tnm, tela, dona; literas irritas 
habnit, listy były bezskuteczne; 
stąd: irritum, i, «. rzecz próżna, 
daremna, ad irritum cadere, chy¬ 
bić celu; ad irritum redigerc, zui- 
weczyć, udaremnić: — przenoś. 
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o osobach: czyniący co bezsku¬ 
tecznie. irritus urget, z prz. 2. 
irrita spei, bez nadziei, próżną 
mając nadzieję. 

Irrogatio, onia, i. naznaczenie, 
nałożenie, mnltae. 

Irrogo, 1. stanowić co, naznaczać 
przeciw komu, alicui legom, mul- 
tam, poenam. 

Irróro, 1. zrosić, zwilżyć, zmo¬ 
czyć, z przyp. 6. oculos lacrimis; 
z przyp. 3. lacrimae irrorant fo¬ 
lii*, spadają na liście, poet; li- 
quores yestibus et capiti, spadają 
kroplami, poet 

Irrumpo, rftpl, ruptum, 3. wpa¬ 
dać wtargnąć, wlecieć, wlaśc. 
i przenoś, in partem bostium, por- 
tam; thalamo; wciskać się, imag i - 
nes in animos per corpns irrnm- 
pnnt; także: samo irr., ne qua mi¬ 
nima beatiola conaretur irrampere; 
opanować, patrimonium alicnjns. 

Irrao, mi, 3. rzucić się na co, 
wpaść, uderzyć na kogo lub na 
co, z przyim, in i 4 przyp. in 
aliquem, in mediam aciem; — 
przenoś, opanować, zagarnąć, in 
alienas possessiones; wpaść, in 
odium. 

IrrupUo, dnia, i. wtargnienie, na¬ 
pad, irruptionem facere. 

Irruptua, a, um, uicrozerwany, 
qnos Irrupta tenet copula. 

Irua, i, m. żebrak z wyspy Itaki; 
stąd przysłowie: Iro pauperior; 
Ima est s ubito, qni modo Croe- 
sus erat. 

Ib, ea, id, zaim. wthu. ten, ta, to, 
is mihi literas abs te dedit; is 
obiit mortem; często się kładzie 
zamiast t&lis, hujnsmodi, ego is 
in iilnm sum, quem tu me esse 
Tis, takim jestem względem nie¬ 
go, jakim mię mieć chcesz; cza¬ 
sem się kładzie dla nadania więk- 
szćj mocy, id quod necesse erat 

acddere fi to właśnie); et is et 
ea, et ia, atque is, atque id, 
isque (a do tego jeszcze), cum una 
iegione, eaque Taciliante; impri- 
mis nobis sermo, isqne multus do 
te fuit; te annum iam audientem 
Cratippum, idque Athenis, abun- 
dare-; nec is, i wcale nie, certa 
flagitii merces, nec ea parra; ja¬ 
ko neczow. i przyp. 2. ad id loco- 
rum,do tych miejsc; ad id temporis, 
dotego czasu; id aetatis, w tym wie- 
kn; eo, ze stop. wyż. odpowiada 
następnemu lun poprzedzającemu 
quo, tćm, im; w znaczeniu prtyił. 
in id, do tego, dla tego, ex eo, 
stąd; porów, eo i ea. 

Iaara, &e, L rzeka w Gallii. 
Iaauri, oram, m. mieszkańcy krai¬ 
ny Isanria, ae, £• w Azyi Mniej- 
szćj przy Taurns; stąd: Isauricns 
i Isaurus, a, um, Izauryjski; ja¬ 
ko przydomek, Izauryk. 

Isftum, i, w. świątynia Izydy Egip- 
skićj. 

IaU, idii, f. bóstwo Egipcyan, żo¬ 
na Ozyrysa, godło natury; stąd: 
Isiacus, a, um, do Izydy należący 

Itmaros, lub -us, i, i». i Ismara, 
oram, n. góra w Tracyi z mia¬ 
stem tegoż nazwiska; stąd: Isma- 
rius, a, um, Izmaryjski, w ogóle: 
Tracki. 

Ismónue, lub -os, i, ta. rzeka 
w Bcocyi; stąd: a) Ismenis, Idis, 
z. mieszkająca przy Izmenie, To- 
banka; b) Ismenius, a, um, Iz- 
meńsai, Tebański. 

Isoorates, is, m. retor w Atenach, 
uczeń Prodika i Gorgiasza; siąd: 
Isocrateus, a, um, do Izokrata 
należący. 

łasa, ae, u wyspa na morzu Adrya- 
tyckićm; stąd: a) Issensis, e, 
Isseński; rzćaow. Isscn8es, ium, m. 
Iaseńczyńcy; b) Issmous i Issaicus, 
a, um, Issajski. 
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Im»*, lab -os, i, i. miasto w Cy- 
licyi. 

Iete, a, ud, 2. przyp. iatiua, poot 
istius, zaim. wskaż, ten, ta, to, 
ów, owa, owo, tale rzcczow. jak 
przym.\szczegół, w znaczeniu wzgar- 
dliwem, lez quam idem iste tu- 
lerat. 

later, lub Hister, stri, m. nazwisko 
Dunaju u Greków, a niższego Du¬ 
naju u Ezymian. 

I«thmus, lub -os, i, m. między¬ 
morze przy Koryncie; stąd: Isth- 
mius,um, Istmijski, rzeczow. Isth- 
mia, onim, n. igrzyska Istmijskic. 

Istlc (isthic), istaec, istoc lub istuc, 
tenże sam, ma moc natężającą; 
z przyp. 2. istuc actatis esse, być 
w tymże wieku. 

Ietic (isthic), przy&l. tam ;—przenoś, 
w tym razie, ueque istic, neque 
alibi tibi usquameril in memoria. 

Iitina, pnysl. tam. 
Iatino (isthinc) z owego miejsca, 

stamtąd. 
Istlusmodl, w takim sposobie, 

w takim rodzaju, taki, taka, takie. 
lato, przysl tam, ku owemu miej¬ 

scu; do owćj rzeczy. [scu. 
Iatoo,przyst. tam, ku owemu miej- 
Ietri, orum, m. Istrowie, miesz¬ 
kańcy krainy zwanej Istria, ae, i. 
na pograniczu Illiryi; stąd: a) 
Ietrianl, orum, m. Istryanie; b) 
IstriouB, a, urn, Istryjski. 

iBtrious, patrz Ister i Istri. 
Istuo, przysl. tam, do owego miej¬ 

sca. 
It»,przysl. tak, w ten sposób, eat 
ita, factum est ita (używa się 
chcaę jakie zeznanie, wyrzeczenie 
pótwieidzić), stąd ita, tak jest, 
w rzeczy »amój; itane? itane Te¬ 
ro? więc w istocie? (dla okazania 
niechęci łub podziwienia); itane 
censes? tak więc myślisz? quid 
ita? jak to? dla czego to? Mia¬ 

nowicie dla uwydatnienia: a) ja¬ 
kiego przymiotu czyli wlaśności; 
tak a tak rzecz się ma, ita res 
sunt uostrae, w takim stanie są 
rzeczy nasze; si ita sum; quae 
cum iła sint; często ze spój. ut 
i tr. łącz ego ita ero, culpa ut 
abstincam; h) sposobu następstwa; 
tak, w takich okolicznościach, 
w tem położeniu, zdarzeniu, illum 
adolcscentem aegrotasso aliquot 
dies et ita esse mortuum; ita le¬ 
gali comiter dimissi; szczegół, 
w zd&uiach wnioskowych: a tak, 
przeto, zatem, si igitur non sunt 
(nie istnieją), nihil possunt esse; 
ita ue miseri quidem sunt; c) sto¬ 
pnia: tak, tak bardzo, w tym 
stopniu, non (haud lub nec) ita, 
nie tak bardzo; non ita multi; 
haud ita magna mann; non (ne- 
que) ita multum lub multo; non 
(haud) ita multo post; ha ad ita 
multo antc; haud ita longe; 2) przy 
porównaniach: tak, zwykle z odpo- 
wiadającćin sobie ut(jak), rzadko: 
quomodo, qucmadmodum i t. p., 
influit incredibiU lenitate, ita ut 
mdicari non posslt, in utram p&- 
trem fluat; przy uroczystych za¬ 
pewnieniach, zaklinaniu się, przy¬ 
siędze; ita z tryb. łącz. -ut z tr. 
ozu. lub łącz.; ita dcos mihi velim 
propicios, ut perhorresco; ita ri- 
vam (jak mi życie miłe); ita me 
dii juvent; 3) przy wykazaniu 
warunku lub ograniczenia: tak, 
tak jednak, tylko o tyle, tibi im- 
ponam (onus) ita tamen, ut nolim 
tibi molestus eaae; par ita conre- 
nit, ut-; hocita instum est, si est 
Yolutarium (o tyle, o ile); ita- ne 
(Umen), tak- byleby nie. 

Italia, ae, i. Italia (Włochy); stąd: 
#) Italicus, a, om, Italski; tu¬ 

czów. Italici. orum, m. związko¬ 
we ludy Italii w wojnie domowój; 
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Italica, ao ż. nazwisko miasta 
Corfimum; ó) Italis, idi«, z. na¬ 
leżąca do Italii, ora; rzcezow. 
mieszkanka Italii*, c) Italicus i Ita- 
lus, a, um. Italski, do Italii na¬ 
leżący; rzeczow. Itali, orum, 
Italowie, mieszkańcy Italii. 

Italloa, ae, i. miasto w Hiszpanii 
betyckićj; stąd: Italicensis, t, Ita- 
liceński; rzeczow. Italicenses, ium, 
in. mieszkańcy Italiki. 

Itaque, spój. 1) ~ et i ta; 2) więc, 
przeto (zwykle się kładzie na po¬ 
czątku zdania); itaque ergo, tak 
więc, a przeto; 3) po nawiasie, 
gdy się powraca do przerwanćj 
myśli: owoz, otóż tedy, dcinde 
homo acutus — itaąue attulit. 

Item, przyst. podobnież, tymże 
sposobem, item militcs cogebat; 
z odpowiadającemi sobie ut, si- 
cut i t. p item ut in Tersn fcci- 
eti; item uti praedones solent; 
ąnasi quum caletur—item parasi- 
ti latent. 

Iter, itineria, czasem itens (da¬ 
wna forma itiner) w. chodzenie, 
jechanie, podróż, droga, pochód, 
jazda; in itincrc, w drodze, w po¬ 
chodzie, ex itinere redire, powró¬ 
cić z podróży, iter facere, odby¬ 
wać; itineri se committere, puścić 
się w dtogę; iter contendcre, przy¬ 
spieszać podróż, spiesznie dążyć; 
b) prawo, przywilej chodzenia, 
przejeżdżania jaką drogą ; c) mia¬ 
ra, sposób odprawiam* drogi pod 
względem prędkości, przeciągu 
czasn, iter unius diei, podróż je¬ 
dnodniowa, modicnm, justum, bre- 
Tius; magnis itineribus contende- 
rc, bardzo spiesznym iść pocho¬ 
dem; — przenoś, droga, zamiar, 
sposób, fortuna salutis monstrat 
iter, iter facere sceleri; patiamur 
illum ire nostris itineribus; iter 
hujus sermonis quod sit, rides; 

2) droga, gościniec, przejście pod 
względem miejscowości, in Tauro 
iter fecit; ttinera muniit; iUneTa 
patefacere, inteTcludere; facile, 
angustum, difficile; eTant omnino 
itinera duo; także: iter, quo me- 
ant narigia. 

Iter&tio, ónis, i. powtórzenie, po¬ 
dwojenie, rerbonnn. 

IteT&to, przyst. drugi Taz, po¬ 
wtórnie. 

Itero, 1. powtarzać, znowu co czy¬ 
nić, ponowić, pugnam, cursus; 
agrum, drugi raz zorać; aequor, 
drugi raz żeglować; l&nam, dwa 
razy farbować. 

Iterum, przyst. znowu, powtórnie, 
semel atque iterum lub iterum- 
que, raz i drugi raz, kilka razy; 
iterum atque it. lub iterumque 
wielekroć; 2) przeciwnie, wzaje¬ 
mnie, na odwrót, ut non oporte- 
ret — sic iterum nos esse iniquos. 

Ithaca.ae, i -e, es, i. wyspa na 
morzu Jońskićm; stąd: a) Itha- 
censis, e, Itaceński; b) Ithacus, 
a, urn, do Itaki należący, rzecz. 
mieszkaniec Itaki (Ulisses). 

Itidem, przyst. podobnie, tymże 
sposobem. 

Itiner, patiz Iter. 
Itio, chód, chodzenie. 
Itius, (Iccius) portus, port w Gallii 
belgijskiej. 

Ito, are, iść, chodzić, ad legio¬ 
nem; ad coenas. 

Itóne, es, ź. i Itonus, i, m. mia¬ 
sto w Bcocyi; stąd: Itonius. a, nm, 
Ito ński. 

Itctraei, lub ItyrSi, o rum, m. Itu- 
rejczycy, mieszkańcy I tury i w pól- 
nocno-w8chodnićj części Palestyny 

Itus, us, m. chodzenie. 
Itys, yos, m. synTereuszai Progny. 
lulfius, a, nm, Jula syna Eneasza 
tyczący się; 2) odnoszący się do 
Juliusza Cezara i jego familii, Ja- 
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U jaki, calendae Juleme, pieńmy Łrionius, &,nm, Iksyoński, orbis, 
dzień, lipom. kolo ciągle obracające się, w któ- 

Ifllus, i, m. syn Eneasza, inaczej re Iksyon byl w krainie podńe- 
zwany Ascanius; 2) Inlns Anto- mnej za karę wpleciony; b) Ixio- 
nios, syn tryumwira Antoniusza, nides, ae, m. potomek Iksy ona 

Izlon, ónis, m. król Lapitó w w Tcs- (Pirytous). 
salii, ojciec Pirytousa; stąd: aj 

J. 
Jlaoeo, jacni, jacitum, 2. leżść, 

o żyjących i nieżywotnych isto¬ 
tach, stąd: w szczegół, a) leżóć 
przy stole, o jedzących, tudzież 
o spoczywających, śpiących, cho¬ 
rych, umartych, humi, sub ar- 
bore, in lecto, in triclinio; te ja- 
cente, gdy byłeś chory; (rana) 
rupto jacuit corpore, pękła; b) o 
miejscowości: leżćć, być położo¬ 
nym, znajdować się, (portus) ja- 
cens inter Gyrenas et Aegyptum; 
także: quae gens jacet ^npra Ci- 
liciam (mieszka); lub poet. roz¬ 
ciągać się, hanc super planitics 
iguota jącet; tantum campi jacet; 
w gruzach leżćc, jacet llion in- 
gens; poet o członkach: być 
spuszczonym, oculi jacentes, śpią¬ 
ce, snem zmorzone; Yultusque at- 
tolle jacentes; o ubiorze: wlec się, 
spadać, praererrunt jad as veste 
j&cente vias; c) — przenoś, o lu¬ 
dziach: zapomnianych, in oblivio- 
ne; pogrążonych w smutku, moe- 
rore; pozbawionych znaczenia, 
Pompejus ut totus jacet; si jacens 
Tobiscnm ageret; pauper ubique 
jacet; nie mających nadziei, quum 
septimum annum post praeturam 
jacoret; o pokonanych: jacent hi 
suis testibus; jacet tota conciusio 
(upadł wniosek;; o rzeczach za¬ 
niedbanych, mianowicie: o nau¬ 
kach, sztukach, umiejętnościach. 

cnotach i t p.t ars tua jacet; stu¬ 
dia; justitia omnesąue Yirtutes; 
jndicia; quomodo tibi tanta pccu- 
nia jacet; jacent prctia praedio- 
rum, grunta staniały; verba ja- 
centia sustnlit de mcdio, znane po¬ 
wszechnie, pospolite, będące na 
zawołaniu. 

Jacetóni, órum, m. lud w Hisz¬ 
panii tarrakoneńskićj. 

Jftoio, jęci, jactum, 3. rzucać, ci¬ 
skać, stosowni© do wyrazów, z któ- 
remi się łączy: a) zarzucać, an- 
coram; rzucać; sypać, wysypy¬ 
wać, flores, semen; odrzucać, po¬ 
rzucać, ciskać, miotać, arma; te¬ 
in mann; lapides, igncm; rzucać, 
talos, aleam; stąd: alca jacta est. 
patrz alea; in profundnm lub se 
culmine tenis; — przenoś, rzu¬ 
cać, miotać, contumcliam in ali- 
quem, probra, suspicionem; ter- 
rores; minas, grozić; injuriam, 
krzywdę wyrządzać; dać się z czćm 
słyszćć, napomykać, quod jacis 
obscure; de aliqua re, z4 przyp. 
i tryb bez. jecit oportere rescin- 
di; h) zakładać, stawiać, funda¬ 
menta urbi, muros; wysypać, 
wznieść, aggerem. Taliom;—prze¬ 
noś. zakładać fundamenta pacis: 
robić, gradum atque aditum ad 
rem; zasadzać, zakładać, salutem 
in arte. 

Jactons, tis, chełpli wy,chełpiący się. 
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JaotAtio, Orda, i. poruszanie, wstrzą- 
sanie, Tulneris; equi crebra jacta- 
tione cemcum jugum ezcusserunt; 
reucanie się, ruszanie się, robie¬ 
nie giestów, corporis; miotanie, 
rzucanie, mówiąc o nawalności 
morskiej; — przenoś, a) porusze¬ 
nie, niespokojność, animorum; i) 
publiczne występowanie, chęć oka¬ 
zania się, nadskakiwanie, jacta- 
tionem habere; zwykle: próżność, 
chełpliwość, mlicujus; z 2 przyp. 
przedmiotu, cultus. 

JactAtua, us, m. ruch mocny, trze¬ 
potanie, pennamm. 

Jaetito, 4re, publicznie o czem 
mówić. 

Jacto, 1. często rzucać, miotać, 
ardentes faces, fnlmina, hastas, 
ossa post tcrgum; se in praeceps 
e inuris; wyrzucać, materiam (o 
wulkanach); wydawać, odorem ła¬ 
tę; — przenoś, w mowie: głosić, 
opowiadać, mówić, Terba, versus, 
preces; jocosa dicta in aliquem; 
talia jactanti, gdy to mówił; rzu¬ 
cać, miotać, minas, probra in 
aliquom; 2) wstrząsać, poruszać, 
cerriculam, brachium; jactata fiu- 
mine navis; jactari in mlto; marf- 
timls fluctibus, szczegóL o mówcy 
i tancerzu: robić ruchy, giesta, 
manus; se; — przenoś, niepokoić, 
bior. doznawać niepokoju, być 
niepokojonym, aestu febrique jac¬ 
tari; tales jactantem pectore cur&s, 
kiedy go takie troski niepokoją; 
opiniones se jactantes; krzyżujące 
się zdania; se jactare lub jactari, 
mocno się czćm zajmować, przy¬ 
kładać się do czego, se in causis 
centumTiralibns; forensi labore 
jactari; bj kilka razy coś wspo¬ 
minać, przywodzić, przytaczać, 
wzmiankować, nadmieniać, rem 
to condone; aliquem beatum; (na¬ 
zywać); se stirpem Joris praedi- 

catione; stąd: mieć co zawsze 
w ustach, chlubić się czem, cheł¬ 
pić się, gyatiam urbanam, genua 
et nomen; in eoque se jactasset; 
quo se plusjactet Apollo; z4prz. 
i tryb. bez. jactarit, victoriamsui 
operis fuisse. 

J&otttra, &e, f. wyrzucanie; mi*- 
now. wyrzucanie rzeczy z okrętu 
dla ulżenia ciężaru, deillift potis- 
simum jactura fit, quia pretii mi- 
nimi sunt; in mari jacturam face- 
re; stąd: a) strata, szkoda, uszczer¬ 
bek, jacturam alicujus rei facore, 
accipere, ferro, pati, ponieść 
stratę, uszczerbek; rei fatniliaris; 
Titae, juris; causae, honoris, di- 
gnitatis; li koszt, nakład, ofiara, 
eos ad se magnis jaeturis pollici- 
tationibusąue pcrduxcrant; magnis 
jacturis sibi quisque animos corum 
conciliabat 

Jaotus,us, fn.rzucanie, rzut, ciska¬ 
nie, miotanie, fuJminum, talorum, 
teaserarum; ad tell jactum vcnirc, 
na odległość wystrzału pizyjść; 
intra teli jactum, na donośność 
strzału; extra teli jactum esse lub 
stare, stać w takićj odległości, że 
strzał nie dosięgnie. 

JaouUtoilia, e, zdatny do rzucania, 
teinm. (ciski. 

Jacnl&tor, óris, m. rzucający po- 
JacnUtrli, Ida, i. rzucająca po¬ 

ciski; przydomek Dyaoy. 
Jaoćlor, i. rzucać pocisk, strze¬ 
lać:—przenoś. probrisin aliquem, 
miotać obelgi; 2) przechod. ci¬ 
skać co, saxa, ignes; b) ciskać na 
kogo lub na co, aliquem, cerros, 
rubente dextra sacras jaculatus 
arces; — przenoś, walczyć o co, 
ubiegać się za czćm, quid multa 
jaculamur? 

Jaoultun, i, n. grot, podsk, strza¬ 
ła; 2) sieć, hi jaculo pisces. Uli 
capiuntur ab hamis. 
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Jam, przysł. właśnie, teraz, wnet, 
natychmiast, już, odnosi się do 
teraźniejszości, przeszłości i przy¬ 
szłości: sunt duo menses jam, już 
miesięcy dwa upłynęło; vidi ego 
jam jur enem; jam ridehimus; jam 
omnes exstinguen(ur; non jam, 
jeszcze, non jam de eo sumptum 
esse supplicium; więcej nic, już 
nie, ut jam se sustiuere non pos- 
set; przy wyliczaniu: jam—jam, 
już— już, bądź —bądź, jam se- 
cundae, jam adrersae res; jam 
jam, już właśnie; jam jam futu- 
rus rusticus, już .właśnie miał zo¬ 
stać wieśniakiem; jam jamąue, już 
prawie, jam jamque tenet simi- 
lisque tenenti est; już prawie chwy¬ 
ta i zdaje się, źe już schwycił; 
niekiedy ma moc połączenia i uży¬ 
wa się przechodząc do innego 
przedmiotu; otoż, o woź więc, jam 
ąuantum consilio valeat, sacpe 
cognostis. 

Janioulum, i, n. lub Janiculus 
mons i collis, jeden z siedmiu 
pagórków Ezymu. 

Janigeaa, ae, w. i i. dziecię Ja¬ 
nusa. 

J&nitor, dria, m. odźwierny. 
Janua, ae, i. drzwi; — przenoś, 

wstęp, przystęp; janua ingTedi in 
causam. 

Janus, i, m. podług powieści mi¬ 
tologicznych dawny król Lacyum, 
który zbudował zamek na górze 
Janiculum: jako bożek słońca czczo¬ 
ny w świątyni, mającej dwa wcho¬ 
dy przeciwległe, które w czasie 
pokoju zamykano, a otwierano 
podczas wojny; stad; Janus Ciu- 
sius, Patulcius; 2) miejsce pokry¬ 
te służące do przejścia; 3) miej¬ 
sce publiczne w Rzymie posągami 
Janusa ozdobione, które kupcy, 
przekupnie i L p. zajmowali, po¬ 
dzielone na trzy części; sammus. 

medius, imus; 4) miesiąc styczeń 
poświęcony Janusowi; stąd: Ja- 
nuarius, a, urn, do Janusa nale¬ 
żący, mensie Jan. lub samo Janna- 
rius, styczeń. 

Jecur, jeoórle lub jecinória lub 
jocinória, n. wątroba. 

Jeousculmn, i, n. wątróbka. 
Jejune, przysl. czczo, oschle, dis- 
putare, dicere. 

Jejunitaa, fttia, i. czczość żołądka;— 
przeroś, oschłość stylu. 

Jejunlum, ii, «. post; 2) głód, 
poet.;3) chudość, wychudzenie. 

Jejunus, a, urn, na czczo będący; 
stąd: głodny, chudy; sanies (w ma¬ 
łej ilości); — przenoś, a) bez mo¬ 
cy, ubogi, lichy, mało znaczący, 
cognitio, oratio; si non jejununi, 
quod gessi; b) ograniczony, miał¬ 
ki, jejuni et inanis animi; hairi- 
le aut jejunum. 

Jentaculum, i, n. śniadanie. 
Joc&tto, oni«, i. żartowanie. 
Jocor, 1. żartować, cum aliquo dc 
re; in mor bum, z choroby; żar¬ 
tem co mówić, haec jocatus sum. 

Jocóae, przysl. żartobliwie. 
Jocóbub, a, urn, żartobliwy, res; 
sermo, dicta; — przenoś, imago 
Vocis, odbicie głosu, echo zaba¬ 
wne; Nilus joc. z powodu, że 
Egipcyanie prowadzili życic we¬ 
sołe. 

JocrulariB, e, żartobliwy, zabawny, 
ucieszny; rzecz, jocularia, ium, n. 
żarty. 

Joeul&tor, óris, z. żartowniś, śmie¬ 
szek. 

Joculor, 1. żartować, drwić. 
Jocus, i, m. żart, w licz. mn. jo- 
ci, pojedyncze zdania żartobliwe; 
joca, żartowanie w ogóle: joco lub 
per jocum, żartem; extra jocum 
lub remoto joco, bez żartu, żart 
na stronę; 2) igraszka, zabawka, 
neu sia jocus. 
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jovis, is, w. dawny przyp. pierw 
zr Juppiter. 

Jubft, ae, i. grzywa; grzebień, 
czub u ptaków; kita u szyszaka. 

jubar, aris, n. blask, światło pro¬ 
mieniste, mianowicie ciał niebie¬ 
skich; 8tąd: poet słońce, gwia¬ 
zdy, jubare erorto. 

Jub&tus9 a, om, grzywiasty, grzy¬ 
wę mający, mający grzebień. 

Jubeo, jussi, jussum, 2. rozkazy¬ 
wać, kazać, nakazać; na str. bier. 
jubeor, rozkazują mi, z 4 przyp. 
i tryb. bez. czynnym, jeżeli wy¬ 
rażona jest osoba, którćj się coś 
rozkazuje; biernym zaś, jeżeli się 
nie wymienia osoba, do której się 
rozkaz odnosi: jusserunt Hanniba¬ 
lem pugnare; filium ejus sic edu- 
cari jussit; ipse redire in Africam 
jubctur; a Maximo jussus occidi; 
Dionysium jube safrere (pozdrów 
odemnie D.); jussi ralere illum 
(pożegnałem się z nim); także znast. 
ut lub ne i tryb. łącz. lub samym 
tryb. łącz. jussit, ut peterent; ju¬ 
be, mihi respondeat; z samym 
przyp. 4. tego, co się rozkazuje; 
nakazać, nałożyć, nadać, stąd: na 
str. bier. jussa pocna; z 4 przyp. 
osoby i rzeczy; literae, non quac 
te aliąuid juberent; stąd: bier. 
quod jussi sunt, faciuut; samo 
jnb.: Scipione jubente (na rozkaz 
Scypiona); rzeczow. jussum, i, n. 
rozkaz, nakaz, jussa efńcero, ca- 
pessere, wykonywać, jussis obe- 
diens. Szczegół, o senacie i lu¬ 
dzie: postanowić, uchwalić, zwy¬ 
kle z ut i tryb. łącz.; także z 4. 
przyp. i tryb. bez. lub z 4 przyp. 
np. legem, foedus; lub de bcllo; 
rzeczoic- jussum, i, ». uchwała, 
postanowienie, rozporządzenie; stąd 
o prawach: nakazywać, polecać, 
lex jubet aut vetat. 

Juounde, przyU. przyjemnie, z za¬ 

dowoleniem , vivere, bibeTe; jnc. 
esse, bye zadowolonym. 

Jucunditas, atis, z. przyjemność, 
uciecha, roskosz, jucunditate per- 
fundi; dare se jucunditati; w licz. 
mn. przyjemne, uprzejme usługi, 
jucunditatibus tuis. 

Jucundus, a, um, przyjemny, miły, 
kochania, godny. 

Judaea, ae, ż. kraina żydowska, 
Palestyna, stąd: a) Judacus, i, 
m. żyd; b) Judaicus, a, um, ży¬ 
dowski, tyczący się żydów. 

judex, icis, m. sędzia, rozstrzy¬ 
gający sprawy i dający wyrok 
w przedmiotach prawnych; judi- 
cem dare, wyznaczyć; dicere, 
mianować; ferre, wskazać; apud 
judiccm causam agere, sprawę 
wytoczyć; juder ąuaestionis, za¬ 
stępca pretora; 2) w ogóle: sędzia, 
znawca, studioram; — przenoś. 
veap& judice; 3) wiclkorządzca, 
namiestnik, hunc primum Acgyptus 
Romanum judicem habuit. 

Judic&tlo, ónia, ż. sądowe rozbie¬ 
ranie rzeczy, roztrząsanie przed¬ 
stawionego usprawiedliwienia; w o- 
góle: wyrok, osądzenie. 

Judicatum, i, fi. rzecz osądzona, 
judicatum facere, zrobić to, co 
wyrok nakazuje. 

Judio&tus, os, m. urząd sędziego. 
Judieialis, e, i Judloi&rius, a, 

um, sądowy, sądowniczy, consue- 
ttido, genus dicendi. 

Judioium, ii, «. sądowo śledze¬ 
nie; sądy u Rzymian dzieliły się 
na sądy zwane judicia prirata 
i j. publica, tamte zajmowały się 
8zczcgólncmi prawami pojedyn¬ 
czych osób, czyli gdzie szło o wła¬ 
sność prywatną, te zaś sprawami 
bezpieczeństwa publicznego; jud. 
de aliqua re, lab z przyp. 2 (o co); 
stąd: a) proces, sprawa, judicium 
habere; j. yincere (wygrać), j. ca- 
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pitis (sprawa kryminalna); i) urząd 
sędziego; takie sędzia, i. sortiri, 
implorare, hoc judicio damnatur, 
c) miejsce sądu, in j. Tenire; 2) 
rozpoznanie, rozstrzygnienie, wy¬ 
rok, sąd zdanie, sposób widzenia 
rzeczy, w oznaczeniu sądowćm 
i nicsądowćm, meo jndicio podług 
pógo zdania; menm semper fuit 
juaicium, zawsze byłem tego zda¬ 
nia, zawsze tak myślałem; stąd: 
«) władza sądzenia, rozsądek, smak, 
habere intelligens jndicium; b) roz- 
waga, uwaga, non inertlŁ, sed 
judicio. 

Jadloo, 1. sądownie rozpoznawać, 
być sędzią; 2) wyrok sądowy wy¬ 
dać, sądownie rozstrzygnąć, osą¬ 
dzić , aliquid contra aliqucm; gra- 
Tins de aliquo, aliquem capitis; 
poenae; judicatus pecuniae; ali¬ 
tom bostem; ezsulem; hostii ju¬ 
dicatus est; judicata causa, res 
(rozstrzyguiona); w przedmiotach 
nicsądowych: umyślić, postano¬ 
wić, rozstrzygnąć, eibi ipsi, de 
aliqua re; judicatum est (jest rzecz 
rozstizygniona, pewna); w ogóle: 
•; sądzić, dealiquolub de aliqua 
re, lub z 4 przyp. i tr. bez.; ale 
z przy im. ex i 6 przyp. lub sa- 
mym 6 przyp. oceniać, aequo; si 
utilitate judicandum est; h) uwa¬ 
żać, poczytać, aliquid pulcherri- 

ogłosić, uznać, aliquem sa- 
pientissimum; aliquem hostem. 

JogSUs, o, do jarzma saleiący, za- 
przężny, sprzęiajny, equl jumen- 
taque jugalU; gomini jugales (za¬ 
prząg z dwojga bydląt); — prze¬ 
noś. małżeński, Tinculum, dona; 
stąd: poet. ignes eniia jugales 
(wydała na świat syna Parysa 
który miał być przyczyną wojny, 
pożaru, zniszczenia). 

Jugfttió, 6nls, i. przywiązanie wi¬ 
norośli. 

Jogórum, tiri, i £ris, i». mórg, 
przestrzeń ziemi wynosząca 240 st 
wzdłuż, 120 wszerz. 

1. Jugia, jarzmowy, zaprzęźny.aus- 
icium (połączona), branie wieszcz- 
y ze spotkania bydląt zaprzężo¬ 

nych. 
2. Jugifl, e, ciągle trwający, pu- 
teus, aqua; jugi triennlo, trzy la¬ 
ta wciąż. 

Juglaaa, dis, i. orzech włoski. 
Jugo, 1. przywiązywać; — prze¬ 

noś. połączyć związkiem małżeń¬ 
skim, aliquem lub aliquam alicui; 
połączyć, rirtutes inter se jugatae 
sunt. 

Jugdaus, a, um, górzysty. 
Jugulitio, 6nls, i. zamordowanie. 
JugiUo, 1. zabić, zamordować lu¬ 

dzi i żwierzęta; — przenoś, znisz¬ 
czyć, pognębić, pokonać, aliquem 
factis decretisque; jugulari sua 
confcssione; bis literis te jugula- 
tum esse. 

Jugulnm, i, Ti. obojczyk; zwykle: 
gardło, crudelitatem ajugulis re- 
stris aTortite; obtddis jugolum muc- 
rone resolrit. 

Jugum, i, 71. jarzmo, chomąt; stąd: 
zaprzęg, multa juga; poet o za¬ 
przężonych koniach: aurigae con- 
cussere lora immiasis jugis; w ogó¬ 
le: para, j. impiornm nefarium;— 
przenoś, związek małżeński, j. fer- 
re; stan niewolniczy, serrile; j. nc- 
cipere, eiuere: felre j. pariter 
(o stanie niepomyślnym); j. for¬ 
tunne praesentis; imperii. Szcze¬ 
gół. a) żerdzie poprzeczne do przy¬ 
wiązywania winnych latorośli; po¬ 
przeczni ce a szalek (stąd: waga 
jako gwiazdozbiór); waga u dy¬ 
szla; sub ju6um mittero lub sub 
jugc, rodzaj upokorzenia i hańby 
wojskowćj dla zwyciężonych: zbi¬ 
jano dwie żerdzie z trzecią po¬ 
przeczną w góry i kazano wojsku 
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x wy ciężarnemu przechodzić przez 
tę jakby bramę; poet. czółenko al¬ 
bo nawój, na który tkacze przę¬ 
dzę nawijają; pokłady na stat¬ 
ku wodnym; często: b) wierz¬ 
chołek gór, szczyt, grzbiet, pasmo 
wysokie, in jugo conaistere; sum- 
mnm jngum nacti. 

Jogurt tui, ae, m. król Numidyi; 
stąd Jugurthlnus, a, um, Jugur- 
tyńskf, bellum, conjuratio. 

Juliufl, a, nm, nazwisko rodu 
Rzymskiego, z którego szczegól¬ 
niej odznaczył się C. Julius Cae- 
sar i przysposobiony przez niego 
za syna Octavius, który się odtąd 
nazywał C. JTnlios Caesar Octaria- 
nus; przym. Julius, do Juliusza 
odnoszący się, mensis lub samo 
Julius, miesiąc Lipiec, dawniej 
Quintilis, na cześć Juliusza Ceza¬ 
ra tak nazwany. 

Jumentum, i, n. ź wierzę do po¬ 
ciągu, zaprzężno konie, woły, 
osły, muły, rectus jnmentis junc- 
tis; jumenta sarclnis lerare. 

Junoeus, a, om z sitowia, rln- 
cula. 

Jonodaua, a, urn, pełen sitowia. 
Janotio, ónls, ś. złączenie, spojenie. 
Junotura, ae, i złączenie, spoje¬ 
nie; w mowie: związek, połącze¬ 
nie wymów, notum si callida ver- 
bum reddiderit junctura norom; 
junct generis, spowinowacenie. 

Junotui, a, urn, połączony, blizki, 
junctior cum ezitai junctior Hae- 
monia est ponto; • mowie: ora- 
tio, dobrze połączona, harmonij¬ 
na; — przenoś, połączony przyja¬ 
źnią, junctissimu* liii et comes. 

Junous, i, m. sit, sitowie. 
Jungo, junzi, junctum, 3. łączyć, 
sprzęgać, spajać, inter se; aUąuid 
cum aliqua re; aliąuld alicui rei, 
navcs, rat es, currus i t p. Stąd: 
1) w szczegół, a) źwierzęta zaprzę¬ 

gać, equos cuttu (=r cumrf); e- 
quos; juncti bores: juncta Idea 
juga, dwa zaprzęgi; rehi jumeo- 
tis junctis; b) wóz opatrzyć za- Srzęgiem, zaprządz do wozu, the- 

a equis juncta; junctum rehlcu- 
lum; c) o miejscowości: połączyć, 
łnsolam continenti (za pośrednic¬ 
twem mostu); urbem; zwykle: Hu¬ 
rtom ponte, most zarzucić na rze¬ 
ce; na str. bier. o miejscowości: 
opierać się o co, łączyć się, bliz- 
ko leżćć, graniczyć, Italia Dal- 
matis juncta; Aegypto juncta Afri- 
ca, junctior Haemonia ponto 1 i p.; 
także o czasie: bezpośrednio nastę¬ 
pować, consul&rcm praeteitam 
praetoriae; consilio bel!i bellum; 
d) o wojskach: połączyć, copias; 
alicui pedites; sibi eiercitum; so¬ 
da arma Rutalis; se alicui; se 
alicui contra aliquem; 2) składać 
wyrazy, rerba jun.; 3) — przenoś, 
łączyć, kojarzyć, cum hominibus 
consuetudines, amicitias; res r*~ 
tionesque; improbitas scelerejun- 
cta; szczegół, a) połączyć związ¬ 
kiem małżeńskim; aliquam sibi 
matrimonio lub socum (in) matri- 
monio; se alicui; jungi cum ali- 
quo (połączyć się); jurę matrimo- 
nii jungi; connubio jungam sta- 
bili; takie: przywiązywać, juncta 
Titis ulmo; b) pokrewieństwom, 
przyjaźnią być połączonym, ee aa 
aliquem; alicui jungi; a sangułne 
materno junctap; amid juncti; stąd: 
wchodzić w takie stosunki, zawie¬ 
rać, affinitatem, amićitiam cum 
aliquo; d przez przymierze: eode- 
tate lub foedero alicui jungi; stąd: 
foodtu, picem cum aUqoe, za¬ 
wierać. 

Junior, patrz JuTeals. 
Junius, ii, m. nazwisko Rzymskie¬ 

go rodu; Junius mensis lub samo 
Junius, miesiąc Czerwiec; stąd: 
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JuniSnus, a, ttm, tyczący się Ju- 
musza, causa. 

Juno, onis, i. córka Saturna, sio¬ 
stra i żona Jowisza, królowa bo¬ 
giń, opiekunka małżeństw, Judo 
infema, Arerna = Proscrpina; 
urbs Junonis — Argos; stąd: a) Ju- 
nonaiis, e, do Junony należący, 
tempus (miesiąc czerwiec); b) Ju- 
nonicola, ae, m. i i. czciciel, czci¬ 
cielka Junony; c) Juncnigena, ae, 
m. gyu Junony (Wulkan); d) Juno- 
nius t Junoński, do Junony nale¬ 
żący, custos (Argus); aleś (paw*). 

Juppiter, Jóvls, m. syn Saturna, 
brat Neptuna i Plutona, mąż Ju- 
lióny, najwyższy z bogów u Rzy¬ 
mian (J. Optimus Maiimus), władz- 
ca nieba, opiekun państwa, fami¬ 
lii, domu i t. p. porów- Ammon, 
Feretrius, Hospitalis; stąd: niebo, 
powietrze: śub Jove, pod golćm 
niebem; malus, pluvius, uvidus, 
frigidus, metuendus; aethera, quem 
homines Jorem appcllant. 

JOra, ae, m pasmo gór między 
Gallią narboneńską i belgijską. 

Jurandum3 i, n. przysięga. 
Juritua, s, om, przysięgą zobo¬ 
wiązany, ille eadem nobis juratus 
in arma. 

J ureoonaultus, patrz Jurisconsultus. 
JurejOro, 1. przysięgać. 
Jureperitua, patrz Jurisperitus. 
Jurfiam, ii, i». sprzeczka, spór, 

zwada, kłótnia. 
Jurgo, 1. kłócić się, szczegół. prv 

wować się, rozprawiać się z kim 
w sądzie. 

Jurldlal&lij, e, tyczący się prawa, 
prawny. 

Juridiaus, 1, m. sędzia. 
Jurisconsultus, i, w. prawnik, 

biegły w prawie. 
Jurlsdiotlo, dnia, i. władza sądo¬ 
wnicza, wymierzanie sprawiedli¬ 
wości w sprawach prywatnych, 

oparte na edyktach pretorów, ur- 
bana, peregrina. 

Jurisperitus, a ,um, biegły w pra¬ 
wie, znawca prawa. 

Juro, 1. przysięgać, per Jovem, 
per deos, zaklinać się na bogów, 
wzywać na świadectwo: jur. in 
verba aticujus, przysięgać podług 
przepisanej formuły; in litem, 
przedmiot sporu przysięgą stwier¬ 
dzać; jurantia rerba, słowa przy¬ 
sięgi; jnrarc iii yerba magistri, 
ślepo 3ię trzymać zdania; 2) przech. 
a) stwierdzać co przysięgą, ali- 
quid lub z 4 przyp. i tryb. bez. 
jurat se cum non deserturum; ju- 
ravit se non rerersurum; ó) zakli¬ 
nać się na kogo lub ua co, deos, 
Jorem lapidem; maria aspera; ju- 
rata nomina, bóstwa, na które się 
kto zaklął; c) cal cm niani, przysię¬ 
gać na dobrą wiarę w sprawie. 

Juror, = Juro, przysięgać, ali- 
quid lub z 4 przyp. i tryb- bez.; 
in legem; jurato mihi crede, za¬ 
wierz mi, jako temu, który pod 
przysięgą twierdzę. 

1. Jus, juris, n. polewka. 
2. Jus, juris, *. prawo, ustawa, 
juris conditor, wydawca prawa, 
zbieracz; stąd: jus Flarianum, Pa- 
pirianum; cirile; jura dare; miej¬ 
sce sądu, sąd, in jus adire, ro- 
care; illum in jurę relinąuere; 2) 
prawo, moc, upoważnienie, stąd: 
a) przywilej, wzgląd szczególny, 
optimo jurę proTinciam obtinere; 
optimo jurę censor creatus est; jus 
cmtatis; jura muliebria; b) pra-» 
wo, moc, władza, jus agendi cum 
plebe; jus patrium; homines re- 
c.ipere in jus ditionemque; soi ju¬ 
ris esse (być niezależnym); ali- 
quem soi juris facere; suo juro 
imperare (samowolnie); jus for- 
tunac. 

Jusjurandum, i, n. przysięgą, j. da- 
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re alicni, składać przysięgę; acci- 
pere, odebrać, przyjąć; serrare 
lub conserrare, dotrzymać; jusj. 
inter se dare, zobowiązać się wza¬ 
jemnie przysięgą. 

Jiuuum, i, n. patrz Jubeo. 
Juasus, u8y m. rozkaz, nakaz, jus- 

su popu li; jnssu restro coactus. 
Junta, przysl. słusznie, sprawie¬ 
dliwie, należycie, juste et łcgiti- 
me imperare. 

Juatlnu*, i, m. Kzyinski dziejopis, 
który z pism Troga Pompęjusza 
zrobił wyciąg. 

justitia, ae, i. sprawiedliwość; 
2) prawne obchodzenie się; łago¬ 
dność, dobroć, sperare se pro ejns 
jusiitia impetraturos. 

Jufltitium, ii, n. wstrzymanie bie¬ 
gu sądownictwa: w ogóle: przer¬ 
wa* zawieszenie czynności pu¬ 
blicznych, omnium rerum. 

Justus, a, um, sprawiedliwy, vir, 
judei, j. in socios: ut praeter 
ceteros justus appcllaretor; czę¬ 
sto: o tćm co jest zgodne z pra¬ 
wem , prawny, prawy, słuszny, 
przyzwoity, rei; supplicium; im¬ 
perium, bellum; eiitus; causa; 
uior (prawym związkiem połą¬ 
czona); justum colere, zachować 
sprawiedliwość; także: ńr justi 
tenai; stąd: aj należyty, dosta¬ 
teczny, numerus; eiercitus; alti- 
tudo; plns justo, zanadto, więcej 
jak należy; justo major, rztczow. 
justa, oram, n. to co się podług 
praw i zwyczaju robić powinno, 
należytość, justa pTaebere sems; 
j. Łospitalia, militaria; ludomm; 
szczegół, funebria, oddanie osta¬ 
tniej posługi, pogrzeb; ó) formal¬ 
ny, porządny, bellum, proelium, 
pugna, Tictoria; iter (pochód, ja¬ 
ki zwykle odbywano w dniu je¬ 
dnym); justo jurę, najsprawiedii- 

wiej; c) uzasadniony, causa for- 
midinis; timor, ira; proces. 

Juturna, ae, z. źródło w Lacyum; 
2) nimfa, siostra Turnusa. 

Juven&lit, c, młodociany, mło¬ 
dzieńczy, corpus. 

JurencuB, a, um, młody, equus; 
rteczow. a) jurencus, i, m. mło¬ 
dzieniec, młodzik, matres me- 
tuunt suis jurencis; młody byk, 
aratra jugo referent suspeusa ju- 
venci; 6) jorenca, ae, i. dziew¬ 
czyna: także jałowica. 

Juvene8Co, juvenui, '3. dojść do 
lat młodzieńczych, wyrastać, ti- 
tulus; 2) odmłodnieć, homo. 

JuvenQis, e, młodzieńczy, anni. 
Juwenillter, zwyczajem ludzi 

młodych; z zapałem młodzieńczym. 
Juvónis, is, m. i ż. młody, mło¬ 

dzieńczy, stop. wyż. junior; rzecz. 
młodzieniec, miody człowiek, w si¬ 
le wieku {od 20 ao 40 lat); tak¬ 
że młoda kobieta. 

Juvenor, &ri, sprawować się zwy¬ 
czajem młodych osób, robić wy¬ 
bryki 

Juventft, ae, i. wiek młodzieńczy, 
młodość, młodzi ludzie, modera¬ 
tor jurentae. 

Juventas, fttis, i. wiek młodzień¬ 
czy, młodość; także: bogini mło¬ 
dości, inaczej zwana Hebe. 

Juwentus, tltia, i. młodość, wiek 
młodzieńczy (od 20 do 40 lat, 
mnićj więććj); 2) młodzioż, mło¬ 
dzieńcy zdatni do służby wojsko¬ 
wej; princepsjurentutis, a) pierw¬ 
szy na czele spisu stanu rycer¬ 
skiego w czasach rzeczypospolitej; 
b) za cesarzów, syn cesarski. 

JuVo, Jwi, jutum, 1. pomagać, 
wspierać, być pożytecznym, ali- 
quem aliqua re, ad aliquid, przy¬ 
czynić się do czego; jurante deo 
lub diis (bene) juyantibas (przy 
boskićj pomocy); juvor, doznaję 
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pomocy, proscriptum jurari vetat; 
o przedmiotach nieżywot.: poma¬ 
gać, facuttdia juvit causam; di^ci- 
plinam beat&e ykae; o ner* a licu¬ 
ją fi (ulżyć); 2) bawić, cieszyć, 
sprawiać zadowolenie, przyjemność, 
multos castra juyant; nec me mea 
rita juvaret, z tr. bez. jutit me 
tibi profuisse; forsan et haec olim 
meminisse juyabit; stąd: chce się, 
podoba się, juy&t ire et Dorlca 
Tidere castra. 

Jtueta, przysł. obok, podle, blizko, 
j. posita recens statua; legio, quae 
j* constiterat; sellam j. ponere; 
fuit juzta tumulus; qui j. erant; 
także: accedere juzta; zarówno, 
podobnie, mliaque castella j. igno- 
bilia; ceteri j. insontes; j. aesti- 
mo; z nast ac, atque, que, quam 
o*^); ftC, fii Qak gdyby), juzta 

Iiabellum 

hiem8 atque aestate; j. invia ac 
deyia; j. ac si meus frater esset; 
także z przyp. 3. lub 6. z przyim. 
cum; rem parram ac juzta magnis 
difficilem; juzta mecumomcrs in- 
teliigitis; 2) przym. rządz. *1 prz. 
osoby, obok, blizko, juzta se in 
setla collocare; j. Łostem castra 
habere nautica; o miejscowości: 
yicti sunt j. fiu men Rhodanum; 
j. murum castra posuit, juzta thea- 
trum occlsos est; sepultus est j. 
Ti&m Appiam; czasem się kładzie 
po wyrazie rządzonym; hancjoi- 
ta; — przenoś, aj zaraz po, naj¬ 
bliżej, apud quos juzta difin&s 
religiones fides humana colitur; 
b) prawie tak, juzta se conjuges 
vexari; c) wedle, podług, j. prae- 
ceptum; j. responsam; j- noctur- 
num Tisum. 

K*—KaesO (Caeso), dnia, m. na- Kart hagin len *U, Karthago, patrz 
z wieko rodu Sabinów. Carth-. 

Kalendee, patrz Cajendae. Kometo*, ae, m. patrz Cometes. 

Ł. 
Ł skrócenie imienia Rzymskiego Łu- 

cius; 2) w liczbach znaczy 50; 3) 
LL. duae librae, LLS. lub HS. 
sestertius lub sestertium. 

Łabaaoo, Ere, chwiać się, być bliz- 
kim upadku. 

l«abe&te*, ium, m. lud w północnćj 
Btronie względem Macedonii, na 
wschód Illiryi; stąd: Labeatis, 
idi*. z. do Labeatów należąca. 

Laboculą, ae, i. mała skaza, pla¬ 
ma, — przenoś. L aspergere ali- 
cui, przypiąć komu łatkę. 

Łabefaolo, fed, factum, na str. 

bier. labefio, factus, fieri, wstrzą¬ 
sać, zachwiać, osłabić; — prze¬ 
noś. a) zniszczyć, osłabić, aliquid 
lub aliquem; poet: labefactus amo- 
re ani mam; b) wprowadzić w stan 
wahania się, zachwiać w przed¬ 
sięwzięciu, aliquem. 

Labefaoto, 1. wstrząsnąć, za¬ 
chwiać; — przenoś, osłabić, znisz¬ 
czyć, nadwerężyć, aliquem; ami- 
citiam; fidem; opinionem; rempu- 
blicam; na str. bier. chwiać się, 
być zachwianym. 

1. Łabełlum, i, «. mała miga 
(od 1. labrum). 
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2. ZiabaUtun, i, n. wanienka (od 2. 
la brum). 

Łatwo, 6nia, m. przezwisko Bzy ni¬ 
skie. 

Łabirloa, ii, m. nazwisko Szum¬ 
skiego rodu. 

Labea, is, z. upadnienie, zapadnic- 
nie, rozstąpienie się, terrae; pla¬ 
ma, skaza, Yictima labę carens; — 
przenoś. ą) upadek, strata, zniszcze¬ 
nie, innocentiae; 6) plama, skaza, 
conscieutiae, cmtatis, imperii, Ti- 
ta sine labc peracta. 

Labloi, oram, m. dawne miasto 
Latynów; stąd: Labicanus, a, um, 
Łabikański, tzćclow. Łabicanum, 
i, m. okolica miasta Labici. 

Lahidnas, i, m. jeden z wodzów 
Cezara; stąd: Labieni&nue, a, um, 
do Łabiena należący. 

Labimrt, ii, w. warga. 
I>abo, 1. chwiać się, być blizkim 
upadku; — przenoś, a) niszczeć, 
upadać, słabnąć, memoria; b) 
chwiać się w myślach, wahać się, 
być niepewnym, cum ei Alitom u s 
labare yideretur; L fides sociorum. 

Labor, lapsus, 3. posuwać się, to¬ 
czyć się, padać, spadać, z przyim. 
а, de, ex i 6 przyp. lub samym 
б. przyp., ab arbore, ex ocuiis, 
de coelo; sunąć się, serpens la- 
bitur; płynąć, per aeqnora ratę, 
medio labitur amni; wypływać, 
Japsi de fontibus amnes; spusz¬ 
czać się, per funem demissum; 
taczyćsię, obracać się, sidera la- 
bentia coelo; — przenoś, o czasie 
i życiu: upływać, schodzić, 1. ae- 
tas; tot jam labcntibus annis; ta- 
cito pede lapsa yetustas; wpadać 
w co, z przyim. in lub ad i 4 prz. 
ad somnos, in segnitiem, in Yitium, 
ad molliticm; b) omylić się, zbłą¬ 
dzić, błąd popełnić, consiiio, opi- 
nioue, casu, pererrorem, propter 
imprudentiam; in officio; h&c spe 

Łftborifer 

(być zawiedzionym); 2) rozcho¬ 
dzić się, rozszerzać się, populuain 
diYeTsa labitur; — przenoś, a) roz¬ 
chodzić się, illico res foras la¬ 
bitur; wciskać się, rozszerzać się, 
dolor lapsus ad ossa; labique 
somnum sensit in artus, uczula 
(Irys), że sen ogarnia jej członki; 
b) upadać, niszczeć, ginąć, domus; 
o umierających: labuntur frigida 
leto lumina; labitur exsanguis; c) 
ujść, wymknąć się, wypaść, e ma- 
nibus custodientiam; poet. quam 
uostro illius labatur pectore rul- 
tus; d) odbić się n&próżno, chy¬ 
bić celu, ne adjectae yoces labe- 
rentur atque errarent 

Labor, orla, m. praca, mozoł, trud, 
natężenie sil, corporis; podjąć się 
pracy, laborem sibi sumere; 1. in- 
sumere in rem; przedsiębrać, adi- 
re, suscipere, obire; se maximis 
laboribos frangere, trudzić się mo- 
zoluemi pracami; o trudach wo¬ 
jennych: labor militiae lub belli, 
lub samo 1.; b) skutek pracy, czyn, 
dzieło, rei militaris; poct. o czy¬ 
nach Herkulesa: perrupit Ache- 
ronta Hcrculeus labor, o dziełach 
sztuki: operum. laborem rnira- 
tur i t p.; 3) pracowitość; czyn¬ 
ność, działalność, rirere in stu- 
diis laboribusque; stąd: przy¬ 
krość, cierpienie, utrapienie, ucią¬ 
żliwość, dolegliwość, nieszczęście, 
maximos labores summaąue adiis- 
se pericula; iu labore moo; su¬ 
premum audire laborem; audire 
Iliacos labores; poet: labores so- 
lis, lunae (zaćmienie słońca, księ¬ 
życa); labores boum (praca rol¬ 
nicza); [istota uosobiona w miej¬ 
scach podziemnych, dolegliwość, 
terribiles risu fonnae: Lethumque 
Labo$que. 

Laborifor, a, um, wytrzymały 
w pracy, znoszący trudy. 
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Laborióie, przysl. pracowicie* 
Laboriórus, a, um, uciążliwy, 
przykry, trudny, opus laboriosłs- 
simum; 2) pracowity, czynny, gor¬ 
liwy, homo; znękany trudami, 
Uliies. 

Laboro, 1. pracować trudzić się, 
zadawać sobie pracę, dokładać 
starania, in aiiąua re; de aliqua 
re; takie: idem; pro salute alicu- 
ius; ze spói. nt lub ne i tryb. 
łącz.; z tr* Dez.: quae nunc quo- 
que ferre laboro; stąd: a) być o 
co troskliwym, troskać się, kło¬ 
potać się, alienis malis; noli la- 
borare; non laboro, nihil 1., nie 
dbam. nic mię to nie obchodzi; 
ó) ciorpićć jaką dolegliwość, cho¬ 
rować, być trapionym, cx pedi- 
bus; aere alieno, być zadłużonym; 
a re frumentaria, on nona, dozna¬ 
wać braku żywności; f&me, inopia, 
cierpićć głód, ubóstwo; także: ei 
iiiYidia lub odio, być znienawi¬ 
dzonym; ob avaritiam; często: sa¬ 
mo lab., cierpićć, być w przy¬ 
kręca położeniu, nndique suis la- 
borandbus succurrebaut; o przed¬ 
miotach nieżywotnych: ut triremes 
ex concur6u iaborarent; aquiloni- 
bas ąuerceta lab.; 2) przech. pra¬ 
cowicie co obrabiać, wyrabiać, 
nliąuid; restes auro laboratae; dona 
labo rat ae Cereris (o chlebie), poet. 

Laboa, 6ris, m. — Labor. 
1. Iiabrum, i, n. warga; 2) brzeg, 
corouum, fossae; — przenoś, pri- 
moribus labris gustasse aliąuid, 
z lekka się czego dotknąć, nie 
zgłębić rzeczy. 

2. Labrum, i, n. wanna. 
Labrusea, ae, ż. dzika winorośl; 
i iabmscum, i, n. owoc dzikićj 
winorośli. 

Labyrintliua, i, m. Labirynt, gmach 
mający bardzo wiele pokojów tak 

rozłożonych, źe wyjście z niego 
trudne było. 

Lao, l&ctis, n. mleko; 2) sok nie¬ 
których roślin; 3) poct. o kolorze 
mlecznym: una fuit labes, cetera 
lactis ©rant 

L&caena, ae, i. Lacedemońska, 
Spartańska; rzeczow. Spartanka. 

Lacedaemon, ónis, i. 6 przyp. 
Lacedaemone lub -i, miasto i pań¬ 
stwo w polud. części Peloponezu, 
inaczej Sparta zwane; stąd: Lace- 
daemonius, a, um, Lacedemońsli; 
rzeczow. Lacedemończyk, mieszka¬ 
niec miasta Sparty i krainy Lakonii. 

Lacer, a. um, podarty, poszarpa¬ 
ny, corpus, currus; także czyn.: 
szarpiący, artus lacero direllere 
morsu. 

Laoer&tio, ónis, ż. szarpanie, roz¬ 
dzieranie. 

Lacema, ae,ż. zwierzchnia suknia 
u Ezymian, którą się odkrywali 
od niepogody lub zimna; stąd. 
lacematus, a, um, suknią lacer- 
na zwaną odziany. 

Lacftro, 1. szarpać, rozdzierać, 
w ogóle: niszczyć, Testem, na- 
yem; — przenoś, a) reliqnias ri- 
tae, puścić naprzedaż; zniszczyć, 
zgubić, aliquem, patńam; szcze¬ 
gół. strwonić, przem&mować, bo- 
La patria, pecuniam; b) szarpać 
kogo słowami, lżyć, złorzeczyć, 
aliquem, famam alicujus. 

Laoerta, ae, z. jaszczurka. 
Lacertósus, a, um, mocny, silny, 
barczysty. 

Łacertu*, i,si. zwykle w licz. mn. 
muskuły, szczegół, wyższa część 
ręki aż do łokcia; — przenoś, 
o pszczołach: aptant lacertos, zbie¬ 
rają siły do walki, poet.; o mocy 
wymowy: in Lysia sunt lacerjU 
2) =: Lacerta; 3) gatunek ryty 
morskiej. 

Laoesco, lacesslvi, lob il. laces- 
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sltum, 3. drażnić, wyzywać, na¬ 
pastować, napadać, aliąucm fer¬ 
ro, telis, proelio, beilo, jurgiis, 
injuria; ad helium i t p.; aliquem 
scripto lub ad scribendum {do pi¬ 
sania pobudzać); deos (dokuczać 
prośbami, naprzykrzać się), poet: 
ferro regna; pclagus carlnft {że¬ 
glować): aera fułgent sole laces- 
sita (rażone); aliąuid, do czego 
pobudzać, wyzywać, zaczynać co, 
pugnam, proclium, sermones. 

Łacetfini, Órum, wt. lud w Hisz¬ 
panii tarrakoueńskićj; stąd: Lace- 
tania, ae, z. Lacctania. 

LachćeU, is, f. jedna z Park, któ¬ 
ra przędła nić życia ludzkiego. 

Laoiadea, ae, w. mieszkaniec gmi¬ 
ny Lacia w Attyce. 

Laolnia, ae, i brzeg szaty, obti- 
nere lacinia, zatrzymać z trudno¬ 
ścią, zaledwie. 

Laolnium, ii, n. przylądek w krai¬ 
nie Bruttów ze świątynią Junony 
zwanej Lacinia, stąd: aitolit se 
dira Lacinia, poct. 

Laoo, onis, m- Lakończyk, rura 
regnata Laconi Fh&łanto, fuirus L., 
pies z Lacedemonu odznaczający 
się silą i czujnością; w licz. mn. 
Laoónee, um, m. Lak ono wie, La- 
cedemończycy.Stąd: c) LaoSnious, 
a, um. Lakoński, Lacedemoński; 
rztczow. Laconica, ae, lub -£, 5s, 
z. kraina w Peloponezie; Laconi- 
cum, i, n. łaźnia; b) Laoónls, 
Idia, z. Laccdeznonka. 

Laorima, ae, i. łza; effundere, 
profuudere, wylewać; tenere, com- 
primere, w b trzy mać: oculos suf- 
fusa lacrimis, mając łzy w oczach, 
poet. 

Ii&orlm&biila, 6, żałosny, opłaka¬ 
nia godny. 

Lacrlmabundua, a, um, płaczący. 
Lacrimo, i, lacriinor, 1. Izy wy¬ 

lewać, płakać; z 4 przyp. opłaki¬ 

wać, casum alicujus; — przenoś, 
o roślinach, które z 6iebie sok, 
żywicę wydają, lacrimatas corti- 
ce myrrhas. 

liacrimóaus, a, um, zapłakany, 
1 u mina; 2) do płaczu pobudzają¬ 
cy, funas, belia, carmen. 

Lacrimula, ai, i. łezka. 
liftcteo, Ora. ssać; poet lactens 

annus, wicena; 2) mieć w sobie 
mleko, być mlecznćm, sata lac- 
tcniia. 

Łaotesoo, <$re, w mleko się obracać. 
Ii&oteus. a, um, mleczny, humor 

(mleko); pełen mleka, ubera; poet 
biały jak mleko, cerrii; via lub 
orbis (dróga mleczna). 

1. Lacto, 1. (od lac) mleko w so¬ 
bie zawierać; 2) ssać. 

2. Laoto, 1. (od lacio), wabić do 
siebie, nęcić. 

Lactdo*, ae, i. sałata. 
LaoGna, ae, i. kałuża, bagno, sa¬ 

dzawka; poet. głębia, przepaść; 
przerwa, stąd: dołek na licach;— 
przenoś, strata, brak, lacun&mrei 
familiaris eiplerc. 

Laednar, Arie, «. półap, strop. 
Łao&no, 1. sklepić, wklęsłem co 
robić, ozdabiać w tafle, jak sufit 

Laounósus, a, tam, dołkowaty, po- 
łen wydrążeń, nihil eminens, ni¬ 
hil lacunosum. 

Łaous, us, m. jezioro, bagno, sa¬ 
dzawka, staw; poet. w ogóle: wo¬ 
da, zbiór wody; 2) koryto z wo¬ 
dą, w którćm kowale gaszą żela¬ 
zo; kadź, stągiew, naczynie na 
wszelkie płyny; stąd: przenoś, 
oratio quasi de musto ac licu 
ferrida, nie wystała, niewytrawiona. 

Ladon, ónla, w. rzeka w Arkadyi. 
Łaedo, laesi, Uesum, 3. mocno 
uderzyć o co, zwykle: uszkodzić 
co, urazić, naruszyć, cursu ari- 
stai; frondes; herba morsn; col- 
lum (powiesić się), — przenoś* 
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ą) nadwerężyć, naruszyć; fidem, 
pietatem; zaszkodzić, aliquem per- 
jurio suo; b) obrazić, zasmucić, 
zmartwić, aliąuem; tuuc tua me 
infortunia laedent; szarpać kogo 
słowami, unirersos. 

I«aeliu8, a, urn, nazwanie Krym¬ 
skiego rodu; stąd: Laeli&nus, a, 
om, do Lełiusza należący. 

Lamia, ae, L suknia zwierzchnia 
podszyta naksztalt płaszcza. 

Laertes, lub -a, ae, m. ojciec 
Ulissesa; stąd: a) Łaertladea, ae, 
jw. synLaerta; ó) Laertius, a, um, 
do Laerta należący. 

Laesio, ónis, i. powstawanie, na¬ 
tarcie słowami na przeciwnika. 

Laeatrygónes, um, m. lud w Sy¬ 
cylii, w licz. poj. Laestrygon, 
Lestrygończyk; urbs Lami L. (mia¬ 
sto Formia, które Lamus założył); 
stąd: Laestrygonius, a, um, Le- 
strygoński. 

Laetabilis, e, przyjemny, wesoły. 
Haet&tio, ónta, cieszenie się. 
Laete§pny*ł. wesoło, radośnie. 
Ij&etifToo, 1. rozweselać, aliąuem; 

użyźniać, Indus agros laetificat 
Laetitfcua, a, um, radość spra¬ 
wiający. 

Laetitia, ae, radość, wesołość; lae- 
titiam capere, peroipere, laetitia 
frui; laetitiam alicui aferze; —■ 
przenoś, żyzność. 

Laotor, 1. cieszyć się, radować się, 
aliqua re, lub z 4 przyp.; inali- 
qua re; in hoc, quod; często z 4. 
przyp. i tr. bez. 

Iiaetórius, a, um, nazwanie Kzym- 
skiego rodu. 

■Laetus, a, um, wesoły, uradowa¬ 
ny, zadowolony, wypogodzony, de 
aliqua re; aliqua re. lub z 2 prz. 
1. laborum; laetnm facere aiiquid 
(chętnie), także: lubiący co, mają¬ 
cy w czćm upodobanie, aliqua re; 
2) rozweselający, przyjemny, spe- 

ctaculum, aspectus: segetes, trun- 
ci, armenta, colles; cmnia er&nt 
facta laetiora; — przenoś. a\ po¬ 
myślny, błogi, dobrze wróżący, 
haud laetum id somnium regi es- 
se; b) obfity, bujny, żyzny, pas- 
cua, pabuli laetus ager; lucus lae- 
tissimns umbrae; genus orationis; 
flumina roammis pressis laeta ma- 
nabont 

Łaewe, przyst z lewćj strony; — 
przenoś, opacznie, niezręcznie, ac- 
cipere jussa. 

Laevigafclo. -Igo, -is, -o, -or,patrz 
lev-. 

Laewua, a, um, lewy, z lewćj stro¬ 
ny lezący, ut laerus incederet, 
szedł z lewćj strony; tzćczow. lae- 
ra, ae, i. lewa ręka; także: Iowa 
strona, in laera Danubii, na le¬ 
wym brzegu Dunaju; także: lao- 
va, orum, «i. lewa strona, laera 
Propontidis intrat; — przenoś, a) 
niedogodny, tcmpus,lub nieprzy¬ 
jazny, nieszczęśliwy, picus; u 
Kzymskicli augurów: szczęśliwy, 
pomyślny, przyjazny, numina: lao- 
Tum intonuit (z lewćj strony); b) 
niezręczny, niedorzeczny, głupi, 
nieuważny, o ego laeTUsI; si mens 
non laera fulsset. 

Laganum, i, u. gatunek ciasta 
z mąki i oliwy. 

Lagena, ae, i. naczynie z wązką 
szyjką i uchem, flasza. 

Lag&os, a, um, vitis lub samo 
lag. gatunek winorośli greckićj. 

Lagóis, idis, i. podobno cietrzew. 
Łajus, lub Laius, i, m. syn Lab- 
daka, król Teb, ojciec Edypa; 
stąd: Laiades, ae, n. potomek 
Lajusa (Edyp). 

Lallo, 4re, śpiewać, nucić przy 
kolebce dziecinnej. 

Dama, ae, i. jama, dół, bagno. 
Lambitus, us, m. lizanie. 
Laznbo, Ulubi, lam bitum; 3. lizać, 
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oblizywać; — przenoś, z lckla 
dotykać, chwytać się, flamma pro- 
perabat lambere tectom; podmy¬ 
wać, quae loca lambit Hydaspes. 

L&ment&billa, e, opłakania go¬ 
dzien , regnum; 2) żałosny, płacz¬ 
liwy, vox, także: funus, z pła¬ 
czem połączony. 

Lament&tio, ónia, i. krzyk żało¬ 
sny, narzekanie. 

Lamentor, 1. krzyk żałosny wy¬ 
dawać, żale rozwodzić; przcch. 
opłakiwać co, aliquem lub ali- 
quid. 

Lamentum, i, n. krzyk żałosny, 
narzekanie, najeż, w licz. mn. par- 
ccre lamentis, zaprzestać narzekań. 

Lamia, ae, i. czarownica. 
Lamia, ae, przydomek familii 
Eliuszów; stąd: Lamianus, a, um, 
Lami&ński. 

Lamia, ae, L miasto we Ftyo- 
tydzie. 

Lamina i lam na, ae, ź. plaski ka¬ 
wał kruszcu, marmuru, drzewa; 
blacha; poet o srebrze i zlocie: 
inimicus lamnae; laminae arden- 
tes, gatunek tortur. 

Lampas, padła, i. pochodnia, za¬ 
palona głownia, świeca; poet. 
Phoebea 1. słońce. 

Lampsaoum, i, n. i -us, i, i. mia¬ 
sto w Myzyi przy Hellcsponcie; 
stąd: Lampsaceni, 6 rum, m. Lamp- 
Baconowie. 

Łamui, i, m. król Lestrygonów, 
założyciel Formii. 

Lamyrus, i, w». gatunek ryby 
morskićj. 

Lana, ae, f. wełna, lanam duce- 
re, prząść; stąd: wyroby z weł¬ 
ny, lanam facere lnb tractare, zaj¬ 
mować się wyrobami welnianesd; 
lanae dedlta; welnistość na owo¬ 
cach, liściach i t p.; bawełna; 
poet. rellera tenula lanae, doli¬ 
stne obłoki; porów, caprinus. 

Lan&tus, a, um, wełnisty, noszą¬ 
cy wełnę, ovis. 

Lanoea, ae, i. dzida, oszczep. 
Łaneus, a, um, wełniany, pallium. 
Langobardi, oram, m. naród pół- 
nocnćj Germanii. 

Languefaoio, fóoi, factum, 3. gnu- 
śnym uczynić; osłabić. 

Langueo, langui, 2. być mdłym, 
wątłym, znużonym, o osobach i 
częściach ciała: nostri Ianguen- 
tes; brachia mlhi languent; 1. mor- 
bo; — przenoś, być nieczynnym, 
gnuśnym, słabieć, languet juveu- 
tus (in) otio; languent Tires; lan- 
guet amor; faror, stąd: l&nguens, 
tis, mdły, słaby, bezsilny, nie¬ 
czynny, nieskuteczny, ociężały, 
vox; stomachus, hyacinthus, sena- 
tus, spes. 

Languesco, langui, 3. mdłym się 
stawać, słabieć, gnuśnieć, senec- 
tute; także o przedmiotach nieży¬ 
wotnych : flos; poet. Bacchuslan- 
gnescit in amphora (łagodnieje);— 
przenoś, słabieć, tracić moc, sprę¬ 
żystość. 

Languide, przysl. słabo, leniwo, 
opieszale, rersari languidius in 
opere ; zuiewieściale, nie po męz- 
ku, lafiguidius dictum. 

Languidului, a, um, słaby, mdły, 
ociężały, powolny, o żyjących 
i nieżywotnych istotach, homo, 
peeus; fiu men; Tina languidiora, 
które straciły cierpkość, złagodnia¬ 
ły; — przenoś. zniewieści&Iy, nio- 
męzki, philosophus; opieszały, 
studium; wycieńczający, osłabia¬ 
jący, Toluptatos. 

Languor, óris, w». znużenie, utru¬ 
dzenie, słabość sił, o ludziach, 
iwiorzętach i częściach ciała; 
ezczegóL przez chorobę, omdla¬ 
łość, osłabienie; aąuosus, wodna 
puchlina; — przenoś, meczynność, 
gnuśność, languori te dare. 
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Lauidtuc, us, m. szarpanie, roz¬ 
dzieranie, ferarum. 

Lanlolum, ii, n wełna. 
LaniAna, ae i. jatka. 
Laniflcium, ii, n. urabianie weł¬ 
ny, przędzenie, tkanie. 

Laalfious, a, urn, robiący z weł¬ 
ny, ars, sztuka przędzenta i tkania. 

Laiuger, a, um, noszący wełnę, 
wełną okryty; rzeczow. laniger, 
eri, m. baran, jagnię. 

Łanio, 1. rozszarpać, rozedrzćć, 
podrapać, hominem; artus; ora 
digitis; poet. lani a ta genas. 

Łanista, ae, m. nauczyciel szer¬ 
mierzy; — przenoś, herszt rabu¬ 
siów; podżegacz do rokoszu, do 
wojny. 

Łanius»ii, *». rzeźnik. 
Łanóaua, a, um, wełnisty. 
Łanflfto, inifi, i, kosmacizna, weł¬ 
nisty porost na owocach, liściach; 
mech na twarzy, pierwszy zarost 
brody. 

Łanuvium, ii, n. miasto w Lacyum 
ze świątynią Jnnony zwanej So- 
epita; stąd: L&nutfnus, a, um, do 
Lanuwium należący; rzeczow. La- 
mmnum, i, n. posiadłość wiej¬ 
ska przy Lanuwium i Lanuńnj, 
o rum, m. Lanuwinowio. 

Laruc, lancis, ś. misa, szala, szalka. 
Łaoooon, ontis, m. kapłan Neptu¬ 
na w Troi, który podczas ofiary 
razem ze swoimi dwoma synami 
od dwóch wężów napadnięty i ży¬ 
cia pozbawiony został. 

Łaod&mla, ae, ł. córka Akasta, 
żona Protezylausa. 

ŁaodioAa, ae, ł. miasto: aj we Fry- 
gii W.; b) w Seleucydzie w Syryi; 
stąd: Laodicensis, Laodyceński; 
LaodioAni, órum, m. Laodyce- 
nowie. 

LaomAdon, ontis, f». król Trojań¬ 
ski, ojciec Pryama; stąd: a) Łao- 
modontftus, a, um, Laomedon- 

tejski, w ogóle: Trojański; Ó) Lao- 
medontius, a, um, do Laomcdon- 
ta należący; c) Laomedontiades, 
ae,m. potomek Laomcdonta(Pryam); 
w licz. mn. Trojanie. 

Lapathum, i, n. i -thus, i z. 
szczaw. 

Łapicida, ae, m. kamieniarz. 
Łapicidma, a, ż. łomy kamienne, 

kopalnie kamieni. 
Łapldatio, ónis, f. ciskanie ka¬ 

mieni, kamienowanie. 
Lapid&tor, Óris, m. ciskający ka¬ 

mieniami. 
Łapideus, a, um, kamienny 
Ł&pido, 1. kamienować, aliąuem; 

nieosob. lapidat, kamienie spada¬ 
ją (o deszczu kamiennym), także: 
de codo l&pidatuin est. 

Łapidósus, a, um, kamienisty, 
ager; 2) twardy jak kamień, corna. 

Łapillus, 1, 77i. kamyk, l. Liby- 
ci, kawałki z marmuru Numidyj- 
skicgo; 2) drogi kamień, nircos 
viridesque lapillos, u poet. 

Lapis, idis, m. kamień, poet. 
Fhrygius, marmur; 1. albus po- 
cula sustinct (o stolo z białego 
marmuru); u poet: drogi kamień; 
b) kamień milowy, milliaris, sta¬ 
wiano je z napisem przy drogach 
dla oznaczenia odległości co ty¬ 
siąc kroków; stąd: ad quintum 
lapidem (o pięć mil Rzymskich); 
cj kamień, czyli kamienne wznie¬ 
sienie, na którćm woźny stawał 
przy sprzedawania niewolników, 
stąd: duos de lapido emptos tri- 
bunos (uszczypliwa przymówka); 
d) posąg kamienny, Jovem lapi¬ 
dem jurare. 

Lapitha, ae, m. i 1. i Lapithes, 
ae. m. w licz. mn. Lapith&e, arum, 
m. Lapitowie górale przy Olimpie 
i Pclionie; stąd: aj Lapithaeus, 
a, um, do Lapltów należący; bj 
LaplthAiua, a, um, Lapitejski. 
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Lappa, ae, i. łopian, roślina. 
Łapało, ónis, i. upadanie. 
Lapeo, fire, chwiać się. 
Lapsus, lis, m. każde prędkie po¬ 

ruszenie , płyniecie, Lot, bieg i t.p. 
rapidos lapsus fluminnm; toIuc- 
rum; rotarnm; dracones effugiunt 
lapsu; sidera rolvuntur lapsu; 
szczegół, upadek, snstinerc a la- 
psu; — przenoś, błąd, omyłka, 
przeoczenie. 

Laquear, irf», n. sklepienie, sufit, 
strop, połap. 

Laąueatue, a, urn, ozdobiony su¬ 
fitem, tecta; templa. 

Laąueua, i, m. sidło, laąueis cap- 
tare feras; sznur do obwieszania, 
duszenia, collum inscrerc in la- 
ąucum; — przenoś, sidło, zdrada, 
zasadzka, 1. alicui ponero, dispo- 
nere; in laqueos cadcre. 

L4r, lab Lars, Lartis, ?n. książę 
Etrusków; stąd; jako przydomek, 
Lar Tolumnius; ad Lartcm For- 
sennatn. 

Lar, Laris, ?». w licz. mn. Larcs, 
bóstwa opiekuńcze Etrusków i Rzy¬ 
mian , domestici, fainiliarcs, priva- 
ti, patrii, bóstwa opiekujące się 
domem; ruralcs, agri custodcs, 
opiekunowie rolnictwa; permarini, 
żeglugi; — przenoś, mieszkanie, 
dom, larc certo gaudere, ad su- 
um larem familiarcm redire; tak¬ 
że poot gniazdo ptaków. 

Lara, ae, z. nazwisko nimfy. 
Larentilia, ium, n. uroczystość 

obchodzona na cześć karmiciclki 
Romulusa i Bema zwanćj Acca 
Larentia. 

Largo, przyzl. szczodrze, obficie. 
Larffifluus, a, um, obficio płynący. 
L&rgior, 4. hojnie udarować, obfi¬ 

cie udzielić, Hortcnsio summam 
copiam dicendi natura largita est; 
cx lub de alieno, z cudzej wła¬ 
sności; przyznać co komu, popu- 

lo libertatem; ciritatem alicui; byó 
powolnym, nie sprzeciwiać się, 
inertiae aliąuid; sprawiać, laeti- 
tiam; nastręczyć, podać, occasio- 
nem; z nast ut i tr. łącz.; ze zd. 
względ. 

Largitas, atis, i. hojność, szczo¬ 
drobliwość. 

Largiter, przysł. szczodrze, hojnie, 
obficie; 2) wiele, largiter posse. 

Largitio, onis, z. szczodre ndaro- 
wanic, maxiraas largitiones face- 
re; przekupowanie, ujmowanie so¬ 
bie kogo darami, tribum turpi lar- 
gitione corrumpere; udzielanie, 
przyznanie cmtatis. 

Largitor, óris, m. dawca szczodro¬ 
bliwy, praedae; tcu, który prze¬ 
kupuje, ujmuje sobie kogo darami. 

Largitudo, inia, s. szczodrobli¬ 
wość, hojność. 

Largu8, a, um, obfity, mnogi, Ti¬ 
no largiore uti; l. opum; szczodry, 
hojny, duo genera sunt largorum, 
alteri prodigi, alteri liberales; 
poet- z tr. bez. donare. 

Largua, i, m. Rzymski przydomek. 
Laridum, skróć, lardum, i. ir 

słonina. 
Łarinum, i, n. miasto Ercntanów 

w niższej Italii; stąd; Larinas, 
atis, należący do miasta Lari- 
num; Larinatcs, um, m. Lary- 
naci. 

Łarista, ac, i. miasto w Pelazgio- 
tydzie w Tessalii; stąd: Laris- 
sacus, a, um, Laryssejski; ne- 
czow. Lariss&ei, Oram, m. Larys- 
seowie Inb Larissenses, ium, m. 
Larysscńczycy; 2) L. Cremaste, 
miasto we Ftyotydzie w Tessalii, 
3) L. Phnconia, miasto na pobrzc- 
żu Myzyi; 4) nazwisko zamku 
w Argos. 

Larhw, ii, ». jezioro w wyższej 
Italii (lago di Como). 

Larix, łoi*, m. i i. modrzew. 
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Uri! patrz Lar, tis. 
Ltm, ae, ż. widmo, straszydło; 

2) maska. 
Leaanum, i, n. urynał. 
I*eaoivi», aet f. swawola, weso¬ 
łość bez granic; rozpusta, roz¬ 
wiązłość. 

Laaclwio, lascirii, 4. swawolić, 
igrać, agnus; pozwalać sobie za¬ 
nadto, plebs. 

L&3dvu«, a, um, swawolny; 2) 
rozpustny, rozwiozły; poet Lede¬ 
ra, okręcający się, czepiający się. 

LaaałtOdo, inia, i. znużenie, zmor¬ 
dowanie, strudzenie, opperitur u- 
num diem ad lassitudinem mi li¬ 
tu m sedandam; lassitudine confici. 

Lasso, 1. zmordować, utrudzić. 
Lassus, a, um, znużony, zmordo¬ 
wany, zmęczony, ab aliqua re lub 
aliqua re; poet. z przyp. 2. ma- 
ris et riarum; — przenoś, wy¬ 
cieńczony, burnus lassa fructibus 
assiduis; pochylony, lasso papa- 
rera collo. 

Lato, pnytl.' szeroko, wszerz, roz¬ 
legle, quam latissime possint ignes 
fadaut (w jak największej rozle¬ 
głości); longe lateque incensis ae- 
dificiis (daleko, na wszystkie stro¬ 
ny); poot: late rex (rozległe ma¬ 
jący panowanie); także: l. tyran- 
nus; sanguis latius manat (mo¬ 
cniej); — przenoś, ars late patet; 
latius opibus uti (z rozrzutnością), 
w odniesieniu do mowy: obszer- 
nie, szczegółowo, loqui, perscribere. 

Latóbrs, me, f. kryjówka, schro¬ 
nie, ferarum; poet. terebrare la- 
tebras uteri, otworzyć wnętrze 
(o koniu trojańskim); Lteli, miej¬ 
sce, w którćm tkwi pocisk; — 
przenoś, a) kryjówka, tajnik, ob- 
scuritatis, tajemniczy mówienia 
sposób; b) wykręt, wybieg, se In 
Ute bram conjicere; wymówka, la- 
tcbiam habere. 

Latebrisus, a, um, pełen kry¬ 
jówek, ria; poet: pumez, pełen 
dziur; L flumina służące za kry¬ 
jówki. 

Latenter, przysl. skrycie, potaje- 
mnie. 

Lateo, latui, 2. kryć się, być u- 
krytym, apud Vołumnium; anguis 
in herba; in paludibus, tuta ia- 
tet arce riator; poet.: latet sub 
cl&ssibus aeąuor, morze okryto 
flotami; być nieznanym, żyć pry¬ 
watnie , nie ubiegając się o urzędy, 
qui bene latuit, bene rizit;—prze¬ 
noś. a) o przedmiocie, który jest 
komu nieznany, który jest tajemni¬ 
cą, nec iatuere doli fratrem Ju- 
nonis et irae; neque id, qua ra- 
tione consecutus sit, latet; b) do¬ 
znawać opieki, sub umbra alicu- 
jus lub amiciti&e alicujus; facili 
praesidio latet 

La ter, Óris, m. cegła. 
L&teroulus, i, m. cegiełka, cocti- 
lis, wypalona. 

Latereneis, is, m. przydomek fa¬ 
milii Juwency uszów. 

L&tericiufc, a, um, ceglany, z ce¬ 
gieł zbudowany; rztaow. lateri- 
cium, ii, n. robota z cegły 

Latonie, ae, i. latarnia. 
Latem&rlus, a, um, noszący la¬ 

tarnie. 
Lateaco, ere, ukrywać się. 
Latex, iola, m. wszelka ciecz, poet. 

a) woda, mariuus; 6) wino, meri, 
Lyaeus; c) oliwa, Palladii. 

LatlaUs, — aris, patrz Latium 
Latibulum, i, n. kryjówka, schro¬ 
nie, łożysko, legowisko, serpens 
e Utibulis; — przenoś, przytułek, 
doloris mei. 

Latiol&Tiua, a, um, obszyty sze¬ 
rokim purpurowym szlakiem, tu¬ 
nice. 

Latifundium, ii, #. rozległa ma¬ 
jętność. 
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Litine. Latini, Latiniensis, Lati- 
nitas, patrz Latium. 

Latinui, a, um, patrz Latium. 
Latinus ,i,w. kTÓi w Italii w krai¬ 
nie Laurentyńskiśj. 
La tło, dnia, ś. niesienie, dawa¬ 
nie, auxilii; 1.legia, podanie wnio¬ 
sku do prawa; suffragii, gloso¬ 
wanie. 

Lata to, 1. ukrywać się. 
Latitudo, inia, z. szerokość, roz¬ 
ległość, obszerność, possessinnum; 
2) Terborum, wymawianie zbyt 
otwartemi ostami. 

Latium, ii, n. kraina w Italii 
z miastem Rzym, stąd: a) Latia- 
lis, o, do Lacyum należący; b) 
Latiaris, e, Lacyarski, Łaciński, 
Joppiter, jako opiekun związku 
Latynćw; stąd: Latiar, ans, n. 
uroczystość obchodzona na cześć 
Jowisza Lacyarskicgo na górze Al- 
bausklćj; c) Latinus, a, om. Ła¬ 
ciński, feriae Ł. lob samo Lati- 
nae, uroczystość czterodniowa ob¬ 
chodzona na cześć Jowisza przez 
Latynów; rzeczow. Latinus, miesz¬ 
kaniec L&cyum; stąd: a) latine, 
pnyil. po łacinie, loqui; także: 
dobrze, czysto; p) Latinicnsis, e, 
do Lacyum należący i Latini en- 
ses, ium, m. Latynowie; 7) LA- 
tlnitaa, Atia, i. łacina, język ła¬ 
ciński, albo prawo czyli przywi¬ 
lej Latynów, inaczćj jus Latii na¬ 
zwane, wydane dla urządzenia sto¬ 
sunków Rzymian z Latynami. 

Latinus, lub -os, i, m. góra w Ka¬ 
ry i; stąd: Latmios, a, um, lat- 
mijski. 

Lato, us i Latona ae, i. córka 
tytana Ceosa i Feby, matka Apol- 
łina i Dyany; stąd: aj Latdis i 

Letóia, idis lub idos, 2. do La¬ 
tony należąca, Dyana; b) Latoiuslub 
Letćius, a, um, do Latony odno¬ 
szący się; rzeczow. Latoius, Apollo, 

Latoia, Dyana; ej Latońtgcna, ae, 
m. i i dziecię Latony; c) Lato- 
uius, a, um, latoński; e) Latóus, 
a, um, latojski. 

Latobrlgi, órum, m. lud w Gallii- 
Latona.i pochod. patrz Lato. 
Lator, dri», m. nosiciel, legis, po¬ 
dający wniosek do ustawy. 

L&tous, a, um, patrz Lato. 
Latrfttor, dris, m. 6zczekacz. 
Latratus, ns, m. szczekanie. 
Latro, 1. szczekać, latrans, szcze¬ 

kający, rzeczow. pies. — przenoś, 
o ludziach, a szczegół, o złych 
mówcach: wrzeszczćć, kłócić się; 
o falach morskich: szumieć; poet: 
stomachus latrans, zgłodniały; 2) 
szczekać na kogo, aliquem. 

Latro, dnia, m. rozbójnik, rabuś, 
łotr, ut jugulcnt homines surgunt 
de nocte latrones; 2) bierka w war¬ 
cabach; 3) myśliwy, leo impari- 
dus frangit telum latronas. 

Latro. dnia, m. Rzymski przy¬ 
domek. 

Latrocinlum, ii, n. rozbój, rozbi¬ 
janie po drogach; 2) zgraja roz¬ 
bójników, si ex tanto latrocinio 
unus tollatur; 3) podstęp, zdra¬ 
da, intryga, przewrotność; 1) gra 
w warcaby. 

Latrocinor, 1. rozbijać, totrostwem 
się zajmować, latrocinati navibus 
Romanorum erant. 

Latrunoulus, i, m. rozbijający po 
drogach. 

Latus, a, um, imiest patrz fero. 
L&tus, a, um, szeroki, z prz. 4. 
lub C. fossa quindecim peoes la¬ 
ta; duodecim cubiti9 latus; w o- 
góle: obszerny, wielki, rozległy, 
loeus, fines, regio, planities, moe- 
nia i t. p. — pizenoś. latus ut in 
circo spatiere (dumny, wziąwszy 
się pod boki); o mowie: obfity, 
treściwy, ctijns tu lata vcrba i mi 
taris; disputatio, quaestio 
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Latus, eris, «. bok ludzi i zwie¬ 
rząt, latcris lub laternm dolor, 
ból boku, klócio; lateri alicujus 
hacrere, adhaerere, jnnctum esse, 
być przy czyim boku, nie odstę¬ 
pować kogo; stąd: aj a latero, mó¬ 
wi się o najbliższych krewnych, 
przyjaciołach, osobach otaczają¬ 
cych; artifices latcris, balctnicy, 
tancerze: utroque latcre adsłare, 
otaczać z obu stron; latoś dare 
(w walce szcrmierskiój), odsłonić 
się przeciwnikowi; stąd: latus 
apcrtum; A) piersi, płuca, siła, 
es no bili tatuś ex lateri bus et la- 
certis tuis; legem magna voce ct 
bonis lateri bus suasi; ralentiorum 
haec laterum sunt; poet. w ogóle: 
dało, latus fessum longa militia; 
pcnna latus Testit; reddes forte 
latus; c) bok, strona domu, okrę¬ 
tu wyspy, wojska i 1 p. ab la- 
tere, a latcribus i ex lateri bus; 
latcre aperto i ab latere aperto, 
z boku nio zaslonionegu; ad latus 
apcrtum hostium constitui; naves 
ad latera disponit; 1. castrorum 
insula, cujus unum latus est con¬ 
tra Galliam. 

L&udabilis, e, chwalebny, pochwa¬ 
ły godny, orator, carmen, fid«. 

Laudabillter, przysl. chwalebnie. 
LaucUtio, ónla, i. chwalenie, po¬ 

chwała, mowa pochwalna; land. 
tua, mowa przoe ciebie wyrzeczo¬ 
na; z przyp. 2 przedmiotu po¬ 
chwały, matronarum; w szczegół. 
a) przychylne świadectwo przed 
sądem; A) mowa pogrzebowa; c) 
zaszczytne świadectwo dane urzęd¬ 
nikowi Rzymskiemu odprowincyi, 
którą zarządzał. 

Laud&tor, óris, m. wielbiciel, po¬ 
chwalasz, rerum gestarum; tem- 
poris acti se pucro; w szczegół. 
a) ten, który składa przyjazne 
świadectwo przed sądem; A) ma¬ 

jący mowę pochwalną (na po¬ 
grzebie). 

Laud&trix, ioia, f. wielbicielka, 
która występuje z mową pochwalną. 

Laud&tus, a, um, chwalebny, po¬ 
chwały godny, wyborny. 

Laudo, 1. chwalić, alląuem lub 
aliąuid; yore laudantibus occaaio- 
nem magnificentissimi praestaro 
cjccmpli; w szczegół, a) życzliwo 
świadectwo przed sądem 9kładxć; 
A) mićć mowę pochwaluą, c) u- 
wielbiać, unosić się nad czóm z po¬ 
chwalą; głosić za szczęśliwego; 
zazdrościć, agrlcolam laudat juris 
peritus; 2) przytaczać, wspomi¬ 
nać, przywodzić, auctorem. 

Laura*, patrz Laureus. 
Laurft&tus, a, um, uwieńczony, 

wieńcom laurowym ozdobiony; li- 
terao, list wodza do senatu dono¬ 
szący o zwyeięztwie. 

Laurentum, i, n. miasto w L&- 
cyum; stąd: a)Laurcns, tis, do 
Łaurentu należący, rzeczow. Lau- 
rentes, ium, m. Laurentowio; A) 
Laurentius, a, um, L&urentski. 

Laureóla, ae, 2. gałązka laurowa 
lub wieniec, znak zaszczytny 
tryumfujących; stąd także: tryumf. 

Laureus, a, um, laurowy, wa¬ 
wrzynowy, corona; stąd: rzeczow. 
laurca, ae, i. o) laur, wawrzyn; 
A) gałązka laurowa lub wieniec, 
ozdoba Apollina, poetów i tryum¬ 
fujących; zdobiono nią także obra¬ 
zy przodków i listy obejmujące 
doniesienie o zwyeięztwie; stąd: 
oznacza także tryumf lub zwy- 
cięztwo. 

Xauriger,a, um, wawrzynem uwień¬ 
czony. 

Laurus, i, lub us, z. laur, wa¬ 
wrzyn ; A) wieniec laurowy, gałąz¬ 
ka; ć) tryumf, zwycięztwo, nostra 
lanrus incurrit in oculos; porów, 
laureus. 
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Laus, laudis, L chwała, pochwa¬ 
ła, sława; laus alicujus rei, chwa¬ 
ła z powodu czego; laus est z tr. 
bez., priucipibus placuisse yiris 
non ultima laus est; landem ha- 
bere, być chwalebnem; non 1. ha- 
bet de me, nie może się chlubić 
z mojego powodu; laudcm fcrre, 
otrzymać pochwalę; in laudibus 
est lub laudi ducitur, uważa się 
za pochwalę, z tr. bez. in sum¬ 
ma laudc c8sc, być bardzo uwiel¬ 
bianym; summis lAudibus aliąuem 
fcrre lub efferre, zaszczycać lcogo 
wielkicmi pochwałami; habere lau- 
dcs dc aliquo, mićc mowę po¬ 
chwalną; łaudes gratiasąue con- 
gerere allcui lub laudes et gratcs 
agere alrcui, uwielbienie i dzięki 
składać; — przenoś, czyn chwa¬ 
lebny, zasługa, abnndans bcllicis 
laudibus; sunt hic etiam sua prae- 
mia landi. 

Laus, Laudis, 2. miasto w Gallii 
cyzalpińskićj. 

Laute, przi/sł. wspaniale, okazale, 
świetnie, vivere. 

Lautia, órum, n. gościnno podej¬ 
mowanie przybyłych do Rzymu 
poslówr. 

Lautitia, ae, i zwykle w licz. mn. 
okazałość, wspaniałość. 

Lautulae, arem, miasteczko Wol- 
sków w Nowćm Lacyum. 

L&utumia, lub Latómia, ae, i. 
kopalnie kamieni, łomy kamienne;, 
*2) więzieni© w skale wykute 
w Rzymie i Syrakuzie. 

Lautuw, a,um (od lavo), chędogi, 
czysty; A) okazały, wspaniały; zna¬ 
komity, świetny, wielki, przy¬ 
zwoity. 

Lav&crum, i, «. kąpiel, łaźnia. 
Lavatio, 6nis, i. mycie; 2) wauna, 
łaźnia. 

Lavema, ae, i. bogini złodziejów 
i filutów. 

Larem!am, ii, n. miejsce w La¬ 
cyum Nowćm. 

Lavlc- patrz Labie-. 
Larinia, ae, i. córka Latyna, żona 
Eneasza. 

Lavlnium, ii, «. miasto w La¬ 
cyum; stąd: Layinius i LaTinus, 
a, ura, tyczący się Lavinium. 

Lavo, lavi, lautum, &re 1 ere, 
myć, kąpać; larari i nieprzech. 
laTare, kąpać się; poet. zwilżać, 
skrapiać, vultnm lacrimis; marę 
laTit arenas; — przenoś, zmyć, 
zgładzić, pozbyć się, mała vino. 

Lax&mentmn, i, «. rozszerzanie, 
przestwór; — przenoś, złagodze¬ 
nie, zwolnienie, laTamcutum da¬ 
tę legi; przerwa, a beli o. 

Laz&tua, a, ura, rozprzestrzenio¬ 
ny, rozszerzony, custodiae (poje¬ 
dynczo stojące). 

Laxe, przysł. przestronnie, obszer¬ 
nie, habitarc; laxius, wolnićj, nic 
od razu; wro)no, słabo, vinciro 
aliquem; — przenoś, swobodnie, 
bez przeszkody, in hostico laxius 
rapto Tivcre. 

Laxitas, Wis, i. obszerność, prze- 
stronność. 

Laxo, 1. rozprzestrzeniać, rozsze¬ 
rzać, rozciągać, forum, forami- 
na, manipulos, ordines; poet. wy¬ 
prężać, rudertes; 2) spuścić, zwol¬ 
nić, popuścić, arcum; habenas 
(zwolnić cugle, właś. i przenoś.); 
funes, claustra; compagcs operis 
se laxant; sinus montium paula- 
tim sc laxant; rincula epistolae, 
rozpieczętować;—przenoś, a) zwol¬ 
nić, złagodzić, uśmierzyć, ex eo, 
quo astricti su mus, laxari aliąuid 
welim; aliquid laboris; Tis morbi 
videbatur laxata; ubi dolor vocem 
laxaverat; także z znniojszćm sta¬ 
raniem i zapałem co robić, pu- 
gnam, custodias; ó) ulgę przynieść, 
pokrzepić, uwolnić, oswobodzić, 
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membra quiete; epiritum, animum Leatlfco, 1- czytać co z uwagą, 
curamque; animum curis; quum często odczytywać.^ 
laiati curis su mus; animum ab Iiectiuncula, ae, ź. krótkie czy- 
assiduis laboribus. 

Laxus, a, um, przestronny, ob¬ 
szerny, szeroki, małe laius cal- 
ccus; w odniesieniu do czasu: da¬ 
leki, dicm statuo satis 1- nazna¬ 
czam termin daleki; — przenoś, 
in quo laxior negligentiae tocus 
esset, 2) niewyprężony, obwisły, 
arcus, funis, babena, tunica; stąd: 
otwarty, jauua, compages;—prze¬ 
noś- wolny, łatwy, annona laxior, 
łatwiejszy dowóz, a stąd: niższa ce¬ 
na żywności; laxiore imperio mi- 
lites haberc, niedość przestrzegać 
karności wojskowej. 

Lea, ae, ż. lwica. 
Leaenfc, ae, i. lwica. 
Iiearoh.ua, i, m. syn Atamasa i Iny 

(Ino): stąd: Learcheus, a, um, do 
Learcba należący. 

Łebadia, ae, miasto w Bcocyi. 
Lebedua, i, i. miasto w Jonii. 
Lebes, 6tta, m. naczynio metalowe, 

kocicł, miednica. 
Lechacum, i, n. miasto portowe 

przy odnodze Korynckiej. 
X«6otioa, ae, i. lektyka, krzesło do 
noszenia; 2) mary, na których 
niesiono do grobu bogatszych i zna¬ 
komitszych. 

Lectic&rius, ii, w. noszący lektykę. 
Łecticula, ae, c. mała lektyka; 

także: mary dla bogatszych, ela- 
tus est in lecticula. 

Łeotlo, ónia, f. zbieranie, stąd. 
wybieranie, wybór, judicum; 2) 
przegląd, odczytanie listy senato¬ 
rów przez cenzora. 

Łeotiatamium, ii, n. uczta wy¬ 
prawiana dla bogów, zastawiano 
gtoly z potrawami, około których 
umieszczano sofy z podnszkami, 
a na tych sofach posągi bogów. 

tanie. 
Lector, 6ria, m. czytelnik; niewol¬ 

nik czytający swemu panu. 
Lectulus, i, w. loże, łóżko do spo¬ 
czynku, sofa, na którćj leżano 
przy jedzeniu. 

Leonia, a, um, wybrany, pueri; 
verba; milia lectissima, tysiąc lu¬ 
dzi wyborowego wojska; dobry, 
wyborny, Massicum. 

Lectus, us, m. loże, łóżko, sofa, 
patrz leotulua. 

Lóda, ae, lub L6d6, es, i. żona 
Tyndara króla Spartańskiego, mąt- 
ka Kastora i Polluksa Heleny i 
Klitcmnestry; stąd: Ledaeus, a, 
nm, do Ledy odnoszący się: poet. 
w ogóle: Spartański, dii (Kastor 
i Polluks). 

Łeg&tio, ónia, i. urząd posła, po¬ 
selstwo, legationem suscipere, obi- 
re, administrare, peragere; lega- 
tionis munus, officium, jns; libe¬ 
ra, honorowe poselstwo, tytular¬ 
ne, do którego żadna czynność u- 
rzędowa nie była przywiązana; za¬ 
szczycano tym tytułem znakomi¬ 
tych ludzi, udających się w inte¬ 
resie własnym na prowincyą, dla 
nadania im pTZez to większego 
poważania; ó) zlecenie, cel, treść 
poselstwa i zdanie sprawy z niego, 
legationem renunciare Iud referre; 
c) posłowie, legationem mittere; 
Icgatio yenit; legationi responde- 
re; legationem audire; leg. Car- 
thaginiensium; legationum con- 
Tentus; 2) urząd legata albo na¬ 
miestnika przy wodzu lub rządz- 
cy prowincyi. 

Legatórlus, a, um, do legata na¬ 
leżący. 

Leg & tum t i, n. zapis tes entowy. 
Xieg&tuB0 łt m. poseł; 2) legat. 
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pomocnik albo namiestnik wodza 
lub rządzcy prowincyi. 

D**Uer, a, um, przepisujący pra¬ 
wa, Minos, Ceres. 

Legio, Ónls, ś. legion, oddział 
-wojska składający się z dziesięciu 
kohort, od 4,200 do 6,000 żołnie- 
rzy pieszych i 300 jazdy; 2) u poet. 
w ogóle: wojsko, cetera dum le¬ 
gio campis instructa manehat. 

Leeionarius, a, ma, do legionu 
należący, cohors, milites. 

Legitime,przysl. prawnie, zgodnie 
z prawem. 

Legitimua, a, um, prawem ozna¬ 
czony, zgodny z prawem, upra¬ 
wniony, prawny; dies; horae; im- 

^ - pcdimentum; quaestio; legitimis 
ąuibusdam confectis (przy zacho- 

V \ waniu prawnych formalności; 2) 
[ ^ stosowny, przyzwoity, właściwy, 
^ prawdziwy, numerus, verba,po£- 

ma, vox; niefalszywy, sonus. 
fl\Legiuncula, ae, L mały legion. 
^t-Lego, 1. a) wyprawiać kogo w po- 

seistwie: aliąuem; aliąuem ad ali- 
► quem; in Africam; a•i senatum; 

bj mianować kogo legatem, aliquem; 
^ aliąuem sibi (przybrać sobie za 

(V legata); 2) testamentem co pr/e- 
kazać, zapisać, pccuniam alicui; 

• alicui aliąuid ab aliquo (tak, aby 
JJ zapis przez dziedzica testamentem 
\ ustanowionego był wypłacony). 
JJ Lego, lógi, lectum, 3. zbierać, 

zdejmować, zrywać, nuces, spolia 
caesorum; oleam; mała eiarbore; 
flores; alicui capillos (wyrwać); 
stąd: a) wybierać, wyszukiwać, 
obrać, centom ex senatoribus; de 
classe biremes; sibi domum; ali- 
qncm in senatum; in patres; mi- 
lites in supplemenhim; riros in 
bclla; aliąuem ad obtinendum im¬ 
perium; judices; milites; dictato- 
rem et magistrum eąuitam i t. p.; 
6) u poet i póżn. pisarzy: zwijać, 

Jjs 
*Y 

eztrema Łauso Parcie fila legunt; 
narita ponto bumida Tela legit; 
zabierać, kraść, qui nocturnus sa¬ 
cra dirnm legerit; przebiegać, sal- 
fus; tortoi orbes; restigia alicojus 
(w ślady czyje wstępować); prze¬ 
płynąć, opłynąć, oram Italia©; 
terram; stąd: oram litorit primi 
(w pisaniu: nie zapuszczać się da¬ 
leko); c) przeglądać, przebiegać 
co oczyma, omnes adrersos; stąd: 
czytać, libros; rolumen; Tetera- 
norum facta; quum rel&tum lege- 
ret; senatum 1., odczytać spis se¬ 
natorów (o cenzorze); princeps In 
senatu lectus est (najpierwszy 
przeczytany został). 

Legulśjua, i, m. lichy prawnik. 
Legumen, inls, n. jarzyna. 
Lelogas, um, m. lud Pelazgów; 

stąd: a) LelegOŁo, idls, i. do Le- 
iegów należąca; b) Lelegijua, a, 
um, Lelegejski. 

Lemannus, lub Xem&nua, i, ». 
z wyrazem lacus, lub samo Lom. 
jezioro Genewskie. 

Lembus, i, m. lekki statek wodny, 
łódź, czółno. 

Lemniacus, Lemnias, Lomnicola, 
patrz Lemnos. 

Lemniscatus, a, um, wstęgami 
ozdobiony, palma 1. (jako najświet¬ 
niejsza nagroda). [u wieńca. 

Lemniacus, i, ozdoba ze wstęg 
Lemnos, lub -us, i, z. wyspa na 

morzu Egiejskićm; stąd: a) Le- 
mnias, adis, z. niewiasta z Lemnu 
(przyp. 3. licz. mn. Lemniasi); ó) 
Lemniacus, a, um, do wyspy L. 
należący, pater L. lub samo Le- 
mnius” Wulkan; furtum (Prome¬ 
teusza, który Wulkanowi ogień na 
wyspie Lemnos wykradł); rzeczom. 
Lemnii, onun, m. Lemnijczycy; 
e) Lemrdoola, ae, m, mieszkaniec 
Lemnu (Wulkan); Lemnicolae stirps 
(Erychtoniusz). 
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Zimonia tribus, oddział wiejski 
ludności przy drodze zwanćj ?ia 
Latina 

Lemónmn, i, tu lub Limo, onłs, 
m. miasto w Gailii akwitańskićj. 

Lemowie©*, um, m. lud w Akwi- 
tanii. 

Lemóres, om, m. dusz® umarłych, 
z których dobre były czczono ja¬ 
ko Lares; złe zaś uważane były 
jako strachy nocne (larrae); dla 
przebłagania ostatnich obchodzono 
uroczystość Lemuria, oram, «. 
przez trzy noce w Maja. 

Iitna, aa, i. wabicielka, nastrę- 
czycielka nierządu; — przenoś, 
natura est quasi sui 1., wabi do 
siebie. 

Lenaeua, a, um, Lenejski, do Ba¬ 
chusa należący; L. pater lub samo 
Łenaens=Bachus. 

Mne, przytL łagodnie, aqua lone 
son&ns. 

Lanlmen, inis, ł. i lenlmontum, i, n. 
złagodzenie, ulga, senectae; la- 
borum. 

Lenio, 4. łagodzić, sprawiać ulgę, 
uśmierzyć, uspokoić, dolcntem ali- 
quem solando; ir&s; seditiouem, 
clamorem; odium Buuni bonitate. 

Lenia, e, łagodny, powolny, umiar¬ 
kowany, linum, Yentus, somnus; 
ingeninm, sententia, homo lcnis et 
facilis; renenum, zwolna działają¬ 
ca; fastigium, niugwaltownic spa¬ 
dzisty. 

Lenitas, Atii, L łagodność, powol¬ 
ność, o rzece: influit incredibili 
lenitate; 2) łagodność charakteru, 
animi; non est jam lenitati loeus, 
8everitatem res flagi tat 

Leniter, pra/sL łagodnie, powol¬ 
nie, niegwałtownio, spokojnie, ie- 
nius decurrit; iter facere; lcnins 
agere, dicere, sentire; loniter tra- 
ducere vitam; cierpliwie, ferro 
aliquid. 

Lenitddo, Inis, i. łagodność, ont* 
tionis, animi; in aliąuem, 

Lenium, ii, n. miejsce w Luzytanli* 
Leno, dnia, m. stręczyciel nierzą¬ 
du; pośrednik w złym zamiarze. 

Lenoolnium, ii, *. utrzymywanie 
domu nierządnego; 2) ponęta, po-, 
wab, cnpiditatum; 3) upiększenie 
zbyteczne, lenocinii negligent. 

Lenooinor, 1. utrzymywać dom uie- 
rządny; — przenoś, pochlebiać, 
aiicui. 

Lena, tis, i. gnida. 
Lento,przysł. pomału, powoli, len- 
tius aubseąui; 2) długo, lentius 
spe, dłnżej niżeli się spodziewa¬ 
no; — przenoś, powolnie, spokoj¬ 
nie, obojętnie, dicere; rozważnie, 
z uwagą, probare. 

Lenfcesco, śre, stawać się lepkićm, 
klcjowatćm, telłns picis In morem 
lentescit;—przenoś. ustawać, zwol- 
nieć, cnr&e. 

Lentiaoifer, a, um, rodzący drzo- 
wo mastyksowe. 

Lentiaoua, i, f. i -um, i, a ma¬ 
styks , drzewo. 

Lentitudo, inla, i. ociężałość; — 
przenoś, opieszałość, obojętność. 

Lento, 1. zginać, poet. robić wio¬ 
słem, lentandus remus in undm. 

Lentulus, a, um, nieco ciągły; o- 
pieszaly, leniwy (w wypłacie). 

Lentulua, i, m. imię familii z ro¬ 
du Korneliuszów; stąd: Lentuli- 
taa, atis, f. dawna znakomitość 
familii Lentula. 

Lenfcua, a, um, giętki, ciągły, 
lepki; stąd: a) powolny, leniwy, 
in lento mannore luctantur tonsae 
(w spokojnćm morzu) poct.; — 
rzenoś. spokojny, cierpliwy, al- 
o powolny, obojętny, opiesza¬ 

ły; b) nieskory, ociągający się 
w wypłacie lub udzielaniu po¬ 
życzki; — przenoś, uparty, upór- 
ety wy, zacięty, fastus, poet 
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e) w odniesienia do czasu: długi, 
długotrwały, lentus abesto (nie 
bywaj długo) poet; ignis; carbo- 
nes, długo żarzące się; remedia, 
długo skutkujące; spea, która nie 
prędko się spełnia. 

Lenunculus, i, m. mały statek 
wodny, bat, łódź. 

Leo, dnia, m. lew; także gwiazdo¬ 
zbiór- 

Leo, dnia, m. imię Jtzymskićj fa¬ 
milii. 

Leoodrion, ii, n. po łacinie Leo- 
natioum, i, n. świątynia w Ate¬ 
nach na cześć trzech córek Lcosa. 

Leon, ontis, *t. miasteczko w Sy¬ 
cylii. 

Leon tlili, orum. m. miasto w Sy¬ 
cylii; stąd: Leontinus, a, um, 
leoutyński, i Leontini, orum, m. 
Leontynowie. 

Leopardna, i, m. lampart 
Lepido, przysł. ^trafnie, pięknie, 
zabawnie, ucieszcie. 

Lepidua, a, um, delikatny, miły, 
piękny, puer, inurbanum lepido 
sepouere dieto. 

Lepidua, i, m. przydomek reda 
Emiliuszów. 

Lepontii, orum, m. lud w Galiii 
cyzalpińskićj. 

Lepor, lub lcpos, drls, m. wdzięk, 
przyjemność, uprzejmość, dicendi; 
wesoły dowcip, żart dowcipny, 
insit lepos. 

Leptia, is, i. 1) w Afryce: magna, 
miasto między Syriami w okolicach 
miasta Tripolis; minor, miasto wBy- 
zacenie przy Lapsus; stąd: Łeptita- 
ni, orum, m. Leptytanie; 2) miasto 
w Hiszpanii betyckićj (wątpliwe), 

ua, órla, m. zając; takie gwia- 
zbiór. 

•puaofclua, i, m. zajączek. 
•ma, ae, lub Leme, ec, i. ba¬ 
gniste jezioro, rzeka 1 miasto przy 
Argos w Peloponezie; stąd: Ler- 

naeus, urn, lemejski, anguis, 
hydra 

Lesboi (us), i, i. wyspa na morzu 
Egiejskićm; stąd: a) Losbifccus, 
a, urn, lesbijski, libri, na wyspie 
Lesbos mi&ne rozmowy Dycear- 
cha; ó) Lesbias, adia, f. do Les¬ 
bos należąca, Lesbi&nka; c) Lea- 
bis, idia, z. Lesblanka; L. puella 
lub Lesbis (Safo); d) Lesbius, a, 
urn, lesbijski,civis (Alceusz); stąd: 
płectrum Lesb. (alcejski lub lirycz¬ 
ny); takie: pes; Lesbium, wino Les- 
bijskie; e) Lesbous, a, om, Lea- 
bojski, do Alceusza odnoszący się, 
Lesboum tendere barbitou. 

Xes8ua,i lub us, m. narzekanie, płacz 
w czasie pogrzebu. 

LethŁIia, e, śmiertelny. 
Lethaeua, patrz lethe. 
Lethargia, ae, i. letarg, śpiączka; 
stąd: lothargicus, a, um, letar¬ 
gi czny. 

Lethargua, i, m. letarg, śpiączka. 
Lethe, es, z. rzeka w krainie pod¬ 
ziemnej, którćj wodę cienie piły 
celem zapomnienia przeszłości; 
stąd: Lethaeus, a, um, do Lety, 
do świata podziemnego należący, 
letejski; Yincula L. abrnmpere ali- 
cui, wskrzesić, przywrócić życie, 
poet.; sprawujący zapomnienie, 
somnus, sucus. [sprawujący. 

Letifer, a, um, śmiertelny, śmierć 
Leto,Łro, zabijać. 
Lntoia, -ius. patrz Lato. 
LÓtum, i, n. śmierć, leto dare 
aliąuem, zabić; leto perire lub 
affici, być zamordowanym, pań 
leto est affectus; letum ferro, być 
powodem śmierci; letum adicul 
adimere, wyratować od śmierci;— 
przenoś, zguba, zniszczenie, Teu- 
crarn res eripe leto, poet. 

Leuoadia, ae, i. i Leucas, idla, i. 
wyspa na morzu Jońskióm z gló- 
wnćm miastem Leucas, stąd: Leu- 
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cadlne, i, ud, do Leukadyi od¬ 
noszący się, mOB (zwyczaj,‘po¬ 
dług którego Leukadyjczycy co¬ 
rocznie człowieka w morze rzu¬ 
cali, tak jednak, że nie utonął); 
rzeczom. Lencadia, ae, L sztuka 
teatralna TurpiLiusza: i Leuc&dii, 
orum, m. Lcukadowio. [jony. 

Leuoaapis, idia, białą tarczą uzbro- 
Lenoita, lub -es, ae. ». takie: 

Len as, adU. i. przylądek na wy¬ 
spie Leakadyi. 

Leuoe, es, i. miasto w Lakonii. 
Leuci, 6nun, m. lud w Gailii bel¬ 
gijskiej. 

Laucippua, i. m. ojciec Feby i Hi- 
lairy; stąd: Leucippis, idis, z. 
córka Leucyppa; 2) filozof grecki, 
nauczyciel Dcmokryta. 

Leuoopetra, ae, i. przylądek w Bru- 
cyum. 

Leucósla, ao, i. wyspa na morzu 
Etrusktóm przy Pestum (Pacstum). 

Leuooftyri, orum, m. lud w Kap- 
padocyi. 

Leuoothea, ae, lub -thee, 6», L 
przydomek Inouy, córki Kadmusa. 

Leuotra, orum, n. miasteczko w Beo- 
cyi; stąd: Leuctrius, a, um, na¬ 
leżący do Leuktrów. 

Lewaci, órum, m. lud w Gailii 
belgijskiej. 

Lew&men, ints, i leramentum, i, n. 
ulga, miserarium; res est mihi 
leramento. 

Lew&tio, onta, z. podnoszenie; — 
przenoś, a) ułatwienie, ulga, ac- 
gritudinum; aj zmniejszenie, Ti- 
tiornm. 

Lewiculus, a, nm, za lekki, pło¬ 
chy, próżny. 

Lewidensis, c, rzadki, cienki; — 
przenoś, małej wartości, lichy, 
munuscuium. 

Levigo, 1. gładzić. 
Leripes, pedis, lckkonogi, szyb- 
konogi, lcpus. 

1* Lewis, e, gładki, niechropowa- 
ty, loeus; corpuscula alia leria, 
alia aspera; stąd: a) lśniący, po- 
cula; ł) bez brody, nie zarosły 
włosami, jurentas; łysy, senex; 
świeży, młodzieńczy, piękny, pec- 
tus, humeri; c) ślizki, sanguis; 
2) gładki, płynny, concursus ver- 
borum; oratio; sectantem leria 
nem deficiunt. 

2. Lewis, e, lekki, pondus, arma¬ 
tura (lekkie uzbrojenie, lub lekko 
uzbrojeni żołnierze); także: agmen; 
humus, lekka, nieurodzajna, chu¬ 
da. Stąd: a) pod względem ru¬ 
chu: chyży, prędki, rączy, cur- 
bus , saltU8, cerrus, Parthi; ut ad 
motus concursusąue essent ierio- 
res; ventus, hora ; b) co do skut¬ 
ku: nie mocno ciążący, terra; ła- 
goduy, lekki, somnus, malrae: 
2) — przenoś, a) pod względem 
wykonania: łatwy, quod lerissi- 
mum ridebatur, z tr. bez.: leriora 
tolli Pergama (Troja łatwa do 
zburzenia), poet; ó)co do skutku: 
nieuciążliwy, nieprzykry, łagodny; 
reprehensio; faugatio; c) pod 
względem wartości: małej wagi, 
mało znaczący, pr&esidinm; peri- 
culum, bellum, proeliom, dolor, 
ea ąuaeipsis iewiorasunt; szczegół, 
meritum; auditio (wieść niepewna, 
bezzasadna); genns scripturae, ma¬ 
sa, levi calamo ludere; causa; 
auctor; leria etpotius contemnenda; 
d) pod względem sposobu myśle¬ 
nia i uczuć: lekkomyślny, płochy, 
niestały, homo, amicitia. 

1. Lewita*, atia, i. gładkość. 
2. Lewltas, atis, i. lekkość, armo- 
rum: sagittae; corporum; stąd: 
prędkość, szybkość, lotność, quao 
mobiliter summa leritate feruntar, 
2) — przenoś, a) bezzasadność, 
nieważność, maloważność, opinio- 
nis; b) lekkomyślność, plochość, 
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amatoriae levitaios; c) niestałość, 
zmienność, hominis, yuJgi, animi; 
zły stan, niedbalstwo, niedokła¬ 
dność w wykonaniu, judiciorum. 

Leriter, pnysł. lekko co do cię¬ 
żaru, armatus; nieszkodliwie, nie- 
bardźo dotkliwie, lerius casura 
pila; — przenoś, omnia lerius ca- 
sura, wszystko pójdzie pomyślniej, 
lcpićj; mało, niewiele, niebardzo, 
lekko, eminero, aegrotari; dolere; 
siguiticarc; 1. saucius, aeger, mi- 
scr, eruditus, fastigatns; łago¬ 
dnie, dicere; cierpliwie, spokojnie, 
ferre. 

1. Lćwo, 1. gładzić, nimis aapera 
lerabit (o piśmie). 

2. Lćvo, 1. podnosić, dźwignąć, 
aliąuezn; se L i ierari, podnieść 
się, se de ccspitc; corpus; nrma 
super capnt; se pennis lub alis, 
podlecieć, wzbić się do góry; su- 
perpositum capiti dccus; nafigia 
(przez wezbranie wody); oprzóć, 
corpus in cubitum lub cubito, 
membra gramine lub fcumo; zdjąć, 
alicui vincula; stipites onere; od¬ 
dalić, usunąć, ictum deitra; — 
przenoś, a) oddalać, odpierać, usu¬ 
wać, inopiam, vim solis, vim mor- 
bi; metum; curam, desiderium, 
sollicitudinem, suspicioncm, invi- 
diam; uwolnić kogo od czego, 
zrobić w czem ulgę, aliquem ali- 
qn& rc, hibernis, mętu; se aere 
aiieno; h) wzmocnić, orzeźwić, 
rozweselić, corpus rorc; fessos 
corporis artus; aliquem ; me le?a- 
rat tuus adremus; lerari alicujus 
iuctu; stąd; wesprzeć, vires auxi- 
iio; zmniejszyć, osłabić, fidem. 
auctoritatem. 

I>z, legis, i. projekt albo wnio¬ 
sek do prawa lub uchwały, legem 
ferre lub rogare, podawać projekt; 
erferre, dokazać, zęby wniosek 
y! przyjęty i zamieniony w prawo; 

aciicere iubjubere, przyjąć prawo; 
antiquare, odrzucać, stąd: w prawo 
zamieniony wniosek, w ogól© a) 
postanowienie, rozporządzenio, pra¬ 
wo, lcgescon*tUuere;ponere, con- 
dere, sUtncre, scribere; legibus 
parere; legia pocnam subire; lc- 
gea libertasque, wolność, żyć we¬ 
dług własnych praw; legibus suis 
uti, mićć własną formę rządu; 
lege lub legibus, podług piwwa, 
prawnie; lege agcrc cum ałiqno. 
prawnie 2 kim postępować, pozy¬ 
wać, skarżyć, legibus oipcriri, 
zaskarżyć sądownie, dochodzić pra¬ 
wnie; lex est, ze spój. ut i tryb. 
łącz.; b) prawidło, przepis postę¬ 
powania w sztukach, umiejętno¬ 
ściach i t. p. rersibus certa est 
lcx; banc ad legem formanda est 
oratio; ritae lcx; stąd; porządek, 
qua sideraiego mearent; lege sua 
fruges mitescunt; lex fati; sine 
lege; w ogóle: właściwy przy¬ 
miot, haec cx lege loci cominoda 
Circus habet; 2) formuła, rena- 
lium Tendendorum; stąd: warunek, 
pacem his legibus constituerunt; 
composilae leges foederis/, homiues 
ca lege natos; umowa, kontrakt, 
mancipii; censoria, umowa, któ¬ 
rą cenzorowie przedsiębiercom ro¬ 
bót pnbłicznychprzedstawiali i z ni¬ 
mi zawierali. 

Łexia, is, i. słowa, wyraz. 

liexabii, lub -vii, orum, m. lud 
w Galii! lugduneńskiej. 

Łibimen, inia, n. wszyBtko, co 
się na cześć bogów przy ofiarze 
wylawa lub wysypuje, ofiara; — 
przenoś, pierwsze dotknięcie, od¬ 
jęcie czego, strata, capies liba- 
mina famae, poet. 

Libaroentum, i, m. wszystko, co 
na cześć bogów jako ofiarę wyle¬ 
wano lob wysypywano, ofiara. 
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Llbinua, i, *». góra w Syryi po¬ 
łudniowej. 

Lib&tio, dnia, i. wylewanie lub 
wysypywanie czego na ofiarę bó¬ 
stwu, ofiarowanie. 

Libelta, &ef i. pieniążek wartości 
assa, stąd: przysłowie: ad libel- 
lam, do ostatniego grosza, dokła¬ 
dnie; — przenoś, całość czego, np. 
dziedzictwa, fecit te heredem ex 
li bel la. 
hbellua, i, **« małe pismo, pisem¬ 
ko, libclluin malus poeta subjccit; 
6) dziennik, spis, memoriae cau¬ 
sa retulit in li beli urn; mandato- 
rum; c) skarga, doniesienie, li- 
beili conjurationem nuntiantes da- 
<i; d) prośba na piśmie, libellum 
composuit; e) pismo zapraszające 
(afisz), gladiatorum iibelli, wykaz 
szermierzy mających wystąpić na 
igrzyskach do walki; /) obwiesz¬ 
czenie, dejicero libcllos. 

Libena lub lubcns, fis, chętny, 
ochoczy, libcnti animo, chętnie; 
libcntissimis omnibus, za zgodą 
wszystkich. 

Libenter, lub lubcntcr, przyrt. chęt¬ 
nie, z serca; ochotnie, audire; co 
libentius, tern chętniej; nusąuam sc 
tibentiuscocnasse (z większym ape¬ 
tytem, zadowoleniem). 

Iiibentina, i Lub-, ac, ż. przydo- 
mek Wcncry. 

Liber, era, erum, wolny, neaow. 
z wolnych rodziców urodzony, ne- 
mo liher, Lberi atque sorvi; wol¬ 
ny od daniny, podatków, od służby, 
oa obowiązków, ab omni sumptu, 
munere; agri, clvitates; wolny 
od przeszkód, iibcrae aedes; loca 
ab arbitris libera; wolny od dłu¬ 
gów, nieohdłużony, ut rei fami- 
Tiaiis liberum quidquam sit; 2) 
wolny, nieskrępowany, libera a fer¬ 
ro crura; li ber religione (animus; 
liber cura; liber laborum, poet.*, 

wolny, swobodny, bez przymusu, 
niezawisły, adolescentia, custodla 
lub conolavc; tempus lub otia; 
consuotudo peccandi; judkium 86- 
natus, sententia, intercesslo; fide 
libera (bez przyrzeczenia, bez zo¬ 
bowiązania się obietnicą); liberum 
haberealiąuid (postępować wodłog 
własnćj woli; mićć co zostawio¬ 
nym swojój woli); liberum est mi- 
hi (jest w taojój mocy, wolno mik 
z tr. be®.; toga, yestia 1., toga aęz- 
ka; w myśleniu i mowie: otwar¬ 
ty, szczery, lingua; rocem libcram 
mittere; 3) we względzie moral- 
uym: wolny, qui metucas mit, 
liber mihi non erit unquim; roz¬ 
pustny yita liborior. 

Liber, bri, m, łyko, lora cienka 
na drzewie; a ponieważ staroży¬ 
tni na korze pisali, stąd: pismo, 
list (graris), spis; w ogóle: księ¬ 
ga (jako oddział większego dzieła 
lub całe dzieło), 1. scribere, con- 
scribcrc, componere, edere. 

Liber, śrl, »*. u dawnych miesz¬ 
kańców Italii bóstwo płodności; 
późuiój przydomek Bachusa: Liber 
pater łub samo Liber; stąd: poet. 
o winie, praecordia aperit Liber. 

Libóra, ae, i. Prozerpina, córka 
Cercry, siostra Bachusa; 2) Arya- 
dna, żona Bachusa. 

Liber&Ua, urn, n. uroczystość ob¬ 
chodzona na cześć Bachusa. 

Liber&Ua, e, tyczący się wolno¬ 
ści, causa (sprawa, w której idzie 
o wolność); 2) godny człowieka 
wolnego, szlachetny, przystojuy, 
mens; artes iub studia lub disci- 
plinae, sztuki i nauki piękne: poe- 
zya, wymowa, hiBtorya, znajo¬ 
mość języków, filozofia i t p.; 
stąd: a) szczodrobliwy, hojny, 
o osobach; także z przyp. 2. pe- 
cuniae; ójlaskawy, usłużny, uprzej¬ 
my, Yoluntas, responsum; lib. in 
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alląnem; natura liberalls admo- 
dnm fait. 

Liberał! t aa, atla, i. szlachetny spo¬ 
sób myślenia i postępowania, szla¬ 
chetne usposobienie serca; stąd: 
a) szczodrobliwość; w licz. mu. 
hojne dary; b) łaskawość, usłuż¬ 
ność, uprzejmość. 

Liberaliter, przysł. a) szlachetnie, 
przystojnie, educatus; b) szczodro- 
bliwie, hojnie, donare, accipi; 
liberalius sibi indulgere, żyć wy- 
stawnićj; bogato, obficie, instruc- 
tus; c) łaskawie, grzecznie, uprzej¬ 
mie, poliiceri ałicui aliąuid, pro- 
mittere, facere. 

ŁiberŁtio, ónls, i. oswobodzenie 
państwa; 2) uwolnienie, uniewin¬ 
nienie, culpae. 

Liberfttor, ória, m. oswobodzić! el, 
wybąwca. 

.Libera, przytl. swobodnie, bez za¬ 
wady bez przeszkody, Tivere, ra- 
gari, aąnari, respirare, facere, dc- 
cemere; stąd: aj dobrowolnie, bez 
przymusu, ipsaque tellus omnia 
iiberius ferebat; poet. h) otwarcie, 
szczerze, profiteri, loqui, dicerc. 

Liberi, orurn (także: libertim), m. 
dzieci (rzadko w licz. poj. liber). 

Libero, 1 - uwalniać, aliquem(z nie¬ 
woli, więzienia, zamknięcia) „pul- 
los caveft; w ogóle: oswobodzić, 
wybawić, a terrore, ei incommo- 
dis; inridia, culpa, poena, pori- 
culo, obsidione, suspicione, aere 
alieno; Athenas totamąue Graeciam; 
occasio liberandae Graeciae; castra; 
obsidionem urbis (znieść); fidem 
suam (spełnić przyrzeczenie); no- 
mina (długi spłacić); oculos (zejść 
z oczów); templa li bera ta (odsło- 
nione); a dictatore capitis damna- 
tus ingenti favore mi litom et po- 
pnli liberatus est; ab eodem in 
judiciis defensus aliquoties libera¬ 
tus dlscesscrat; z 1 przyp. i tryb. 

bez.: Milo liberator non profectua 
esse. Cic. Mil. 18. 

Liberia, ae, i. patrz Iibertus. 
Libertas, &tis, i. wolność, w prze¬ 
ciwieństwie do stanu niewolnicze¬ 
go ; se in libertatem Tindicare; ser- 
vos ad libertatem rocare; aliquem 
libertati confirmare; 2) prawa i ko¬ 
rzyści obywatela Bzymskiego, Bo- 
mana; lib. aequa; szczegół, prawo 
głosowania na zgromadzeniach lu¬ 
du: stąd: usurpare libertatem, 
mićć wolność głosowania; eripere 
lib., pozbawić prawa głosowania; 
niezawisłość, niezależność państwa, 
libcrtate donare ciritatem; liberta¬ 
tem reddere Syracusanis; lege® łi- 
bertatemque chilatibus reddeye;— 
przenoś, aj wolność, pozwolenie, 
t przyp. 2, a szczegół, z gerund. 
omnium rerum; praocidere sibi 
libertatem vivendi: fandi; b) roz¬ 
wiązłość, rozpusta; c) Śmiałość 
w mówieniu, otwartość, nieustia- 
szoność; 3) jako bogini wolności, 
którćj świątynia była na placu fo¬ 
rum zwanym i na pagórku A wen- 
tyńskim w Kzymie, 

Libertlnua, a, um, tyczący się sta¬ 
nu wyzwoleńców; rzeczow. liberti- 
nus, i, m. wyzwoleniec w stosun¬ 
ku do swojego Btanu, nie zas do 
swojego pana, bo w tym ostatnim 
względzie nazywał się Iibertus; 
libertina, ae, i. wyzwolenica. 

Libortua, a, um, na wolność wy¬ 
puszczony; rzeczow. Iibertus, i, f*. 
wyzwoleniec, w stosunku do swo- j'ego pana; liberta, ae, i. wyzwo- 
enica. 

Libet albo lubet, libuit i libitum 
est, 2. podoba się, chce się, quod 
libet; hoc loco libet interponere; 
non libet mihi deplorare Titam; 
non libet piorą scribere. 

Libethrum, i, n. miasto w Tessa- 
lii ze źródłem 1 grotą poświęcona 
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muzom; stąd: Libethris, Idlc, i. 
do Libetrum należąca, nymphae 
(muzy). 

Łibklinó#-, przysł. samowolnie, 
namiętnie, aliquid facere, cogitaro. 

Libidinósus, a, um, namiętny, sa¬ 
mowolny, rozpustny, homo disso- 
lutus, hHdinosus. 

liibfdo, inl«, i ządza, pragnienie, 
chętka, upodobanie, ad libidinem 
lub e* libidine lub libidine, podług 
upodobania; 1. ulciscendi: juven- 
tas magis in annis libidinem habe- 
bat; szczegóL aj niepowściągnioua 
żądza, BMnowoiność; w licz. mn. 
naganne żądze; b) często: rozpu¬ 
sta; lubieżność, wszetcczność. 

Libitma, e, i. bogini pogrzebu, 
w której świątyni można było ku¬ 
pić lub nająć to wszystko, co do 
obchoda pogrzebowego należało; 
stąd; a) narzędzia i sprzęty po¬ 
grzebowe; b) śmierć, poet. multa- 
que pars moi vitabit Libitinam. 

Libo, 1. wziąć cząstkę z czego, 
ująć, urwać, libas ex omnibus: 
& natura deorum libatos animos 
habemus; ex rariis iugeniis excel- 
lentissima libarimus. Stąd: mia- 
now. n poet. a) kosztować pokar¬ 
mu, napoju, cibos, jecur. panem, 
epulas, amnem; z lekka dotykać, 
cibos digitis; oscula, całować; al¬ 
tana pateris, pokropić; b) wyle¬ 
wać co na ofiarę bogom; laticum 
libarit honorem; w ogóle: ofiaro¬ 
wać co bogom, diis dapes; frugem 
Cereri; tura diis; — przenoś, ali- 
cui lacrimas. 

Libo, 6nia, m. Bzymski przydomek. 
Libra, ae, i. waga; libra et aore, 

za opłatą, gotowizną; takie: gwia¬ 
zdozbiór. rzymski funt i wyrazem 
pondo lub samo libra, coronam 
auream U bram pondo; 2) waga do 
wynalezienia poziomu; stąd: ad li- 
bram, prosto, prostopadle. 

Librdmen, inia, «. siła odśrod¬ 
kowa. 

I.ibramentum, i, n. ciężar, waga, 
l.plumbi; 2) równowaga, linia ho¬ 
ryzontalna. 

Bibrariólus» i, zajmujący się 
książkami, mianowicie przepisy¬ 
waniem ich lub przedażą. 

Librariue, a,cm. tyczący się ksią¬ 
żek, scriptor, zajmujący się prze¬ 
pisywaniem; rzeciow. aj librarius, 
ii, m. przepisywacz ksiąg; h) ił- 
hrarium, ii, ji. miejsce, gdzie cho¬ 
wano książki i inne pisma. 

Libr&tus, a, um, rzucony z zama¬ 
chem, glans, ictus, telum. 

Librilis, e, funtowy, mający wagę 
funta; rzeczow. librilia, ium, «. 
funtowe kamienic lub machiny wo¬ 
jenne do ciskania ciężkich kamieni. 

Libro, 1. ważyć; 2) równać, ró¬ 
wnoważyć, w równowadze utrzy¬ 
mać, terra librata ponderibus; 3) 
utrzymywać w stanie bujania, re- 
la librantur ab aura, poet. 4) ci¬ 
skać, miotać, telum, saxa fundft; 
geminas libravit in alas suum cor- 
pus (wzniósł się na skrzydłach); se 
1. wznosić się, wzlatywać, o pszczo¬ 
łach i ptakach; corpus iu herba, 
rzucić się na trawę, poet. 

Libum, i, n. placek, mianowicie 
ofiarny, liba recuso; lancesąue ot 
liba feremus; podobne ciasta pie¬ 
czono na dzień urodzin. 

Liburnia, ae, z. kraina w Illiryi; 
stąd: a) Li burnus, a, um, do Li- 
bumii należący; rzeczow. Liburni, 
orum, m. Liburnowie, słynni że¬ 
glarze, iLibuma, ae, z. lekki sta¬ 
tek wodny; b) Liburnicus, a, um, 
libornicki, classis. 

LI by a, ae, i -e, es, i. Libia, sta¬ 
rożytnym znana północna część 
Afryki; stąd: «)Libycus, a, um, 
libijski, afrykański, lapilli (z mar¬ 
muru numidyjskiego); b) Libys, 
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yos, m. Libijczyk; ej Libystfc, 
idis, i. kobieta z Libii. 

iiibyophoenloeB, um, m. naród w Li¬ 
bii, pochodzący z Fenicyi, miano¬ 
wicie w Bizacyum. 

Ititoyam, ae, t miasto w Bitynii. 
Lioens, tis, wolny, nieskrępowany, 
liccntior dithyrambus. 

Licenter, przytl. śmiało, odważnie, 
bez obawy, zuchwale, samowolnie, 
diccrc, scribere. 

Licentia, ae, i. wolność, pozwo¬ 
lenie, pueris non omnem lndendi 
licentiam damus; l.largin; I. cou- 
cossam habere; pozwalanie sobie, 
śmiałość, licentiam sibi sumere; 
w mówionin i pisanin, poetarum, 
dicendi; woiność, niekarność, mi- 
litum; swawola wyuzdana, rozpu¬ 
sta, cupiditatum suarum. 

Lioeo, licui, licitum, 2. być wy¬ 
stawionym na przedaż, być szaco¬ 
wanym , z przyp. 2- wartości, 
ijuanti jiouisse tu scribis. 

Lioeor, lieitua, 2. podawać na co 
cenę, licytować, contra L, podku- 
pować, podawać cenę wyższą; illo 
Ucente contra licori audet nemo, 
nikt nie śmie I nim wspólubiegać 
się w' przedaźy publicznćj; 1— di- 
pito; hortos. 

Licett licuit 1 licitum est, 2. wol¬ 
no , godzi się, można, alicui; zwy¬ 
kle z tryb. bez. lub 4. prz. i tr. 
bez.: si sno juro imperare licuis- 
sot; licet cniris ophoro hoc facc- 
re regi; 1- consulere, loqui; nos 
frui liceret; praescripta eerrantem 
licet magnifice vi?ere; także: The- 
mistocli licnit esse otioso; cirl 
Koman o licet esse Gaditannm; per 
leges ei consulem fieri licet; si \ir- 
giniae Liberae ?i?erc licitum fuisset; 
i tryb. łącz. fremant omnes licet, 
sis licet folii; per me licet (nie 
sprzeciwiam się, nic nie mam prze¬ 
ciw temu); si per te licebit {jcieli 

pozwolisz); si per suos esset iici- 
tam; quoad licitum est; 2) przy 
wprowadzeniu zdania przyzwalają¬ 
cego: licet, może być, że-; przy¬ 
puściwszy, że-; chociaż, lubo, z tr. 
łącz. omnes fremant licet, dicam, 
quid sentiain: licet terreat- servet; 
licet tibi siguificarim, nt ad me 
renires, tatnen intelligo-. 

Lichaa, ac. ». sługa Herkulesa. 
Licinius, ii, m. nazwisko Rzymskie¬ 

go rodu; pnym. do Licyninsza na¬ 
leżący. [zwisko. 

liioiuus» i, *»• Rzymski© prze- 
Lloit&tio, óniB, z. nodawanie ceny 

przy sprzedaży publicznej. 
Lioitor, 1. podawać cenę, licytować, 
liioitus, a, urn, pozwolony, godzi¬ 

wy, sermo. 
Lioium, ii, w. wątek, licia telae 
addore, rozpocząć robotę tkacką; 
w ogóle: nić- 

Łłotor, órU, m. liktor, w licz. mn. 
lictores, liktorowie, słudzy po- 
bliczni najwyższych urzędników 
Rzymskich, przed którymi postę¬ 
powali w miejscach pubUcznych 
dla ułatwienia im pYzejścia przez 
tłum ludu (submorere) i ostrzegali 
Ind, aby przechodzącemu urzędni¬ 
kowi należną cześć okazał (ani- 
madvertere). Oni także wykony¬ 
wali kary, na jakie wiuową}Cy byli 
przez tych mzędnilów skazani. 

Lien, ónia, *»• śledziona, [wiązka. 
Ligaxnen,inis, n. związanie, prze- 
Iiigarius. a, nm, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu, stąd: Ligariinus, a, 
um, do Ligaryusza należący, orar 
tio L. lub samo Ligariana (mowa 
Cycerona w obronie Ligaryusza). 

Liffóa. ae, ł. nazwisko nimfy 
Ligcr, óris, *». rzeka w G&llii 

(Loire). 
LlguArlust ii, m. tyczący się drze¬ 
wa; stąd: inter lignarios, tak ua- 
zwana ulica w Rzymie. 
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Idffnfftio, ónia, z. ścinanie, obie¬ 
ranie drzewa w iesie. 

Lignitor, 6rii. m. sprowadzający 
drzewa z lasu. 

Ligneóluj, a, na, zrobiony z dre¬ 
wienek. 

Llgneus, a. om, drewniany. 
Lignor, 1. sprowadzać drzewo zlasn. 
Lignum, i, «. drewno, w licz. mn. 

drwa na opal; przysłowie: ligna 
ferre in siiram, drwa do lasn no¬ 
sić, tłusty poleć smarować; 2) poet. 
zamiast ar bor. 

Ligo, 1. wiązać, przywiązywać, ob¬ 
wiązywać, alifjuid aliqua re; poet.; 
pisces in gińcie iigati (zamarzłe); 
nimbi Iigati (lód); — przenoś, po¬ 
łączyć, zjednoczyć, dissociata lo- 
cls concordi pace ligavit. 

Ligo, Oma, m. motyka. 
Ligńla Jnb lingula, ae, i. języ¬ 

czek; — przenoś, międzymorze. 
Llgurea, nm, m. lud w Italii wyż- 

uzój, takie ożywa się i o krainie 
Lignryi; w licz. poj. Ligus, rzad¬ 
ko Ligur, urts, m. i z. mieszka¬ 
niec lub mieszkanka Liguryi. Stąd: 
a) Liguria, ae, i. Lignrya; ty Li- 
gustinus, a, nm, Ligostyński, Li¬ 
guryjski, ager. 

Ligdrio, Inb Hgnrrio, 4. lizać, zli¬ 
zywać, fana (potajemnie laso¬ 
wać); — przenoś, a) być chciwym, 
pożądać, lncra; cnrationem agra- 
riam; bj przykładać się do czego, 
oddać się czemn, et hoc quoqne 
ligurris. 

Ligtiritlo, ónis, £. łakotliwość, chęć 
do przyamaczków. 

Llgustrum, i, n. ligustr, gatnnek 
krzewu. 

ŁUlum, ii, n. lilia; — pTzenoś. 
w sztnee woj. rów, który jak lilia 
ku dołowi się zwężał, a z jego 
frodka słup zaostrzony sterczał. 

LUjrbaoum, if n, przylądek i mia¬ 
sto w Sycylii; stąd: Lilybaetanus, 

a, nm, Lilibetański; h) LUyb«u*§ 
a, nm, Li li bej sk i. 

Llmftte, gładko, starannie, 
dokładnie, Umatius scriptum. 

Limitują, nm, wygładzony, wypra¬ 
cowany, dokładny, diceudi genus. 

Limbus, i, m. obszycie, obrąbek, 
oblamowanie, szlak-. 

Limen, inia, n. próg 2) wejście, 
drzwi, penetrare limina regum; 
3) dom, pokój, miejsc* pobyto, 
limina deorum: — przenoś, a) po¬ 
czątek, oporom laborumqne; in li- 
mine rictoriae stare, n póżn. ty 
kres zawodniczy, szranki na wido¬ 
wiskach, limenque relinqunnt. 

Limes, itis, m. miedza, granica, 
kopiec lub kamień graniczny; 2) 
droga, kierunek komet i innych 
zjawisk nad powietrznych; koryto 
rzeki, aąnarum dnm currant fiu- 
mina limite; — przenoś, a) różni¬ 
ca, breri limite; ty środek, eun- 
dem limitem agere, tegoż samego 
sposobu się chwytać, poet. 

Limito, 1 ograniczać, oznacz* 
granice. 

Limo, 1. gładzić;—przenoś, a) wy¬ 
kształcać, ogładzać, poprawiać, se 
ad aliąuid, sposobić się do czego; 
b) badać, roztrząsać, zgłębiać, 
mendacium, veritatem; 2) opiło- 
wać; — przenoś, uiąć, zmniejszyć, 
de altero; commoda alicujus ocu- 
lo obliąno. 

Limo, patrz Lemonum. 
LimósuB, a. nm, mu Listy, błotni¬ 
sty, lacus. 

Limpidus, a, um, przezroczysty. 
LimuB, a, nm, ukośny, krzywy. 
Limus, i, m. parpurą obszyty, 
fartach ofiamików. 

Limus, i, m. mnł, błoto, szlam. 
Limjra, órum, n. Limyro, es, t. 
miasto w Licyi. 

Lindus, lub osf i, i. miasto wy¬ 
spy Bodus. 
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Llnaa, m, i. nić, sznur, szczegół, 
sznur czyli prawidło do prostowa¬ 
nia roboty rzemioślniczćj, ad li- 
ncam i recńs lineis, prostopadle, 
pionowo; linea discere uti: 2) li¬ 
nia, kres zawodniczy, zakres, stąd: 
tanąuam transilire lincas (prze¬ 
kroczyć zakres); mors ultima linea 
rerum est; przegroda, przedział 
w siedzeniach teatru, 

liineftmentum, i, n. kreska, po¬ 
ciąg pióra lub kredy i t. p., w licz. 
mn. główne rysy w obrazie lub 
posągu; zewnętrzna postać, corpo- 
ris; rysy twarzy, oris; — przenoś, 
charakter duszy, animi. 

I.ineo, 1. pionowo prowadzić. 
Llneus, a, um, lniany, ze lnu. 
Linfdnee, um, m. lud w Gałlii 
coltyckićj. 

Lingua, ae, z. język, stąd: a) mó¬ 
wienie, mowa, commercia linguae 
(zamiana słów, rozmowa); liber- 
tas linguae; yitemus linguas ho- 
minum; linguae acerbae et immo- 
dice libcraefuit; Aetolorum linguas 
retundere; dar wymowy, laigns 
opum, lingua melior; głos, brzmie¬ 
nie, śpiew, linguae Tolucnim; b) 
język, mowa, Graeca, Latina, Per- 
sica, peregrina i t. p.; lingua nti, 
być obozuajmionym z językiem; 
2) przenoś, międzymorze, także: 
przylądek. 

Ling ula, ae, i. patrz Ligula. 
Liniger, era, orum,płócienne odzie¬ 
nie noszący; o kapłanach Izydy 
1 o nićj samćj. 

Lino, livi lub leri, Litum, 3. na¬ 
nizać, nasmarować, zasmarować, 
spiramenta cera; spicula felle; 
oblać, Tiuum le?i (pice); pociągnąć, 
pokryć, powlec, auro tecta; wy¬ 
kreślić, wymazać; b) zbrudzić, 
splugawió, splamić, splendida fac¬ 
ta caraine foedo. 

Linquo, liqnl, lietnm, 3. zostawić, 

opuścić, urbem, terram; solitudo 
finąuitur; porzucić, s ocios ignotac 
terrae (in terra ignd; — przenoś. 
a) linqui auimo lub samo linqni, 
omdleć; także: linąnente animo 
i animus liąuit; linquentem aui- 
mum rerocare; o umierających: 
1. dulces animas; podobnież: Iln- 
quente spiritu ac sanguine; b) po¬ 
rzucić, zaprzestać, zaniechać, lin- 
quamus igitur haec; selera; nil in- 
tentatum nostri liąuere poetae. 

Linfeatua, a, nm, płócienne odzie¬ 
nie noszący, legio; seuex. 

Llnfcer, tris, z. łódka, czółno; — 
przenoś, in liąuida nat tibi linter 
aqua; masz dobrą porę»sposobność; 
2) niecka, koryto. 

Iiinteua, a, um, płócienny, libri (na 
płótnie pisane); ruczotc. łinteom, 
i, n. płótno, także: żagiel. 

Lintriculua, i, czółenko. 
Linum, i, n. łon, b) lina, nnnr, 
sznur n wędki, moderabar arandi- 
ne linum; ej sieć łowiecka* lina 
madent cruore ferarum; d) włok, 
niewód, pelago trahit humida li¬ 
na; c) płótno, Telati lino. 

Linus lub Linos, i, m. syn Apol- 
lina i Terpsychory, nauczyciel 
Orfeusza i Herkulesa; podług da- 
wniejszćj powieści syn Apolliua 
i Uranii. 

Lip&ra, ae, 1, -6, 5s, i. najwięk¬ 
sza z wysp Eolskich; w licz. mn. 
Liparae, wyspy Eolskie; stąd: Li- 
parensis, e, do Lipary odnoszący 
się; i Liparenses, ium, nu Lipa- 
fećczycy. 

Lippio, 4. mićć, zaropiale oczy, 
chorować na oczy. 

Lippiwido, lal*. i. zaropieaie, za¬ 
palenie oczu. 

Idppus, a, um, cierpiący na oczy, 
stąd: nie widzący dobrze, lippis et 
tonsoribus notnm (o rzeczy, którą 
każdv widzi, zna). 
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Ligueftolo, fdoi, factuin, 3. na sir. 
bier. )iqueiio, factus, fieri, rozto¬ 
pić, rozpuścić, Ttscera Hąuefacta 
(zepsute, zgnile); — przenoś, osła¬ 
bić, pectora liąnefiunt curie. 

Liguentia, ae, i. rzeka w krainie 
Wenecyańskiej. 

Llgueo, liqni lub licui, 2. być 
plynnćm; — przenoś, byćjasnćin, 
jawnćm, widocznćn, non liquet, 
(formula prawna, na tabliczkach 
wyrażona w skróceniu NL., uży¬ 
wana w razie, gdy sędzia nie byl 
dostatecznie o jakim czynie prze¬ 
konany, tak że ani za, ani prze¬ 
ciw zdania swego wyrzec nie 
mógł). 

Liguesoo, licui, 3. topnieć, stawać 
się plynnćm, nir, cera; stąd: gnić, 
psnć się: liąnescunt corpora; — 
przenoś, o) rozpływać się, zatapiać 
się, roluptate; bj niknąć, fortuna. 

Ligofit, patrz liqueo. 
Liqui.de, prty$l. jasno; — przenoś, 
pewno, niewątpliwie, liguidias 
negare. 

liiguldus, a, um, płynny, płyną¬ 
cy; neczow. iiqnidum, i, n. płyn, 
woda i t p. stąd: jasny, czysty, 
wypogodzony, wlaś. i przenoś.; ad 
liquidum reritas eiplorata (z pe¬ 
wnością , dokładnie); pnytł. liqui- 
do, z zupelnćm przekonaniom, z pe¬ 
wnością, sumiennie, diccre, con- 
firmare, jurare. 

Liquo, 1. topić; rinum, cedzić. 
Liguor, 6rU, m, płynność np. wo¬ 
dy, stąd: sama rzecz płynna, a in¬ 
ni am, salis (=z maris); fluidus 
(“ tabes); także: samo 1. o morzu: 
poet. medius liquor Europen ab 
Afro secernit. 

ldguor, 3. topnieć, rozpływać się;— 
przenoś, słabjeć, niszczeć, ucho¬ 
dzić, niknąć, aetas. 

litra, ae, ż. brózda. 
Llrlópe, es, i. matka Narcyssa. 

Lir U, is, »*. rzeka w l^acyum. 
Idro, 1. bróździć, brózdy robić. 
Lis, litis, i. zwada, kłótnia, spór, 

proces sądowy, intendere, zapo- 
zwać; discernere, rozstrzygnąć*, 
componere, uspokoić; także: przed¬ 
miot sporu, litem aestimare (po¬ 
rów. aestimo). 

Llssus, i, i. Lub Lissum, i, n. mia¬ 
sto w llliryi greckićj. 

Litatio, ónia, i. ofiara pomyślna. 
Litera, ae, i. głoska, 1. tristis 

(C. t. j. condemuo), salutaris (A. 
t. j. absolro); literae legis (ścisłe 
trzymanie się prawa); stąd; sine 
literis (bez zasad prawa); pismo, 
przypisanie, rewers, spis ł t p. 
poct; także: własnoręczne pismo 
(manus); w licz. mn. pisanie, pi¬ 
smo, list, oznajmienie, polecenie 
na piśmie, per liter&s; dare litc- 
ras; dare łiteras alicui lub ad ali- 
qnem; szczegół.: mowa, pamiętni¬ 
ki piśmienne, dzieje, księgi, nau¬ 
ki, umiejętności, literatura, ex- 
pers litcrarum grac carom; litera- 
rum studium, iiterarum scientla. 

Lit«r&te, j>rzy$l. wyraźnie, rzetel¬ 
nie, 1. et scite perscriptae ratio- 
nes; stąd: dosłownie, respondert; 
3) uczeuie, uczonym sposobem, 
Ioqui; dicta. 

Liter Ator, 6rla, i*, nauczyciel ję¬ 
zyka. 

Literatura, ae, pisanie głosek; 2) 
wiadomości objęte zakresem nauk 
pięknych. 

Li ter &tu s. a, um, uczony, nauko¬ 
wo wykształcony. 

Liternum, i, n. miasto w Kampa¬ 
nii nad rzeką Litcriius; stąd: a) 
Liternns, a, um, do Litemu na¬ 
leżący; h) Llterninua, a, um, Li- 
temiński i l.iterninnm, i, ff. wiej¬ 
ska posiadłość Scypiona Afrykań¬ 
skiego. 

Literula. ae, ż. mała głoska; w licz. 
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mu. liścik; często: nieco nauk, 
wiadomości. 

Liticen, inU, r»- trębacz. 
Litigióaui, a, um, kłótliwy, dispu- 
tatio; poet.: forum, pełen spraw 
sądowych; o osobach: pieniacz, 
kłótliwy; 2) sporny, będący przed¬ 
miotem sporu, praediolnm; ager. 

Łitigo, 1. spierać się, spór wieść, 
prawować się. 

Lito, 1. czynić ofiarę z dobrą 
wróżbą, z przyp. proiima hos- 
tiS saepe łitatur; anima litandum 
Argolica; non litato, bez ofiary; 
ofiarę czynić, zadowolić, litemus 
Łentulo: także o samćj ofierze: 
dawać dobrą wróżbę, yictima nul- 
la litat; szczęśliwie ofiarować, sa- 
crl9 litatis; sacra forda borę, u 
poet. — przenoś, pomścić się, cen 
turionum interitio hac adversario- 
rum poena litata cst. 

Lltoralis, c, i litoreua, m, um, 
pobrzeżny, tyczący się brzegu. 

JLittora, Littus i pochod., patrz Lit- 
Litdra, ae, £ wymazywanie, po¬ 
prawianie pisma na tabliczkach 
woskiem powleczonych; stąd: wy¬ 
raz wymazany, miejsce wykreślo¬ 
ne, unius nominia litura; multa 
litura; poet.: plamy od łez, które 
padły na pismo. 

Utus, Ório, n. brzeg morski; przy¬ 
słowie: iitus arare (napróźno pra¬ 
cować); arenaa in litus fundere 
(o pracy ńieużytecznćj); poet. tak¬ 
że: Drzeg rzeki; okolice nadbrzeżne, 

liituus, i, »*. zakrzywiona laska 
angnrów; 2) dęte narzędzie mu¬ 
zyczne wojskowe; litao tnbae per- 
mixtus sonitns; — przenoś, nakła¬ 
niający, namawiający do czego, 
podżegacz, profectiouis. 

Urena, tis, siny, zsiniały. 
Uveo, 6re, być sinym, lirent ru- 

bigiue donieś; — przenoś, zazdro¬ 
ścić. 

Iiiri&nus, a, um, patrz LMus. 
Liridus, a, um, siny, zsiniały, si¬ 

nawy; — przenoś, zazdrosny, nie¬ 
życzliwy, nos nostraąue liridus 
odit; oblirio (kiedy kto zazdrością 
powodowany puszcza w niepamięć 
czyje zasługi). 

Uritia, a, um, nazwanie Ezym- 
skiego rodu; stąd: Łiri&nus, a, 
um, do Liwiusza należący. 

Liror, Ória, m. siność, siniak; — 
przenoś, zazdrość, nienawiści si 
liror obtrectare curam Yolueńt. 

Uxa, ae, m. ciura, przy wojsku 
sprzedający przedmioty żywności; 
w licz. mn. czeladź obozowa, 

liooatio, ónis, z. wynajęcie, wy¬ 
dzierżawienie; stąd: umowa dzier¬ 
żawcza. 

Łoc&tor, 6rU, m. wynajmujący, 
puszczający w dzierżawę; stąd: 
łocatorios, a, um, tyczący się 
wydzierżawienia. 

Loco, 1. umieścić, położyć, posta¬ 
wić, castra; milites snprayallnm, 
homines in custodiis; aliąuem sa¬ 
cra sede; w szczegół, a) in matri- 
monio (wydać za mąż: także: ali- 
qnam alicui nuptiis); b) wydzier¬ 
żawić, wynająć z przyp. 6. za co, 
agrum frumento; stąd: locatum, 
i, u. wydzierżawienie, rzecz wy¬ 
dzierżawiona; cj umówienie się 
względem wykonania jfckićj czyn¬ 
ności, secanda marmora; statnam 
faciendam; columnas aedificandas; 
d) wypożyczać, łożyć na co, ar- 
gentnm, pecuniam; stąd: bene- 
facta małe locata, poet. 

Łoori, oram, m, mieszkańcy krai¬ 
ny zwanej l ocris, Idia, £ w Gre- 
cyi; stąd: Locrenses, ium, m. 
Lokrensowie; 2) miasto w Italii 
niiszój. Którego mieszkańcy nazy¬ 
wali się Locri lub Locrenset. 

Lociuu*, i, iw. małe miejsce; b) 
w licz. mn. często schowanie. 
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skrzynka z przegrodami, przedzia¬ 
łami , namum in loculos demittore; 
ej w licz. poj. trumna. 

Loeuple*, Stis, mający wiele po¬ 
siadłości grantowych; w ogóle: 

majętny; — przenoś, pe¬ 
wny, wiarogodny, testis, auctor, 
mogący dać rękojmię, reus 1. 

Locmpletfttor, óris, m. który żbo- 
g&Ca, familiarinm. 

Looupletiaslme, przyil. bardzo bo¬ 
gato, hojnie. 

Loouplóto, 1. zbogacać, właś. i prze¬ 
noś. hominem fortunie; eloquen- 
tiam instrumcnto artinm. 

Ijootia, i, m. w licz. mn. loci lub 
ioca, miejsce, plac; w szczegół. 
«) dom, mieszkanie, miasto, oko¬ 
lica i t p., L primus aedinm, 1. 
campcstiia, 1 munita, loca nocte 
tacentia (królestwo umarłych); b) 
stanowisko szermierza lub żołnie¬ 
rza; locum tenere; se loco tenere; 
locum excedere; loco poliefo; stąd: 
stanowisko, wpływ, korzystne po¬ 
łożenie; loco ille motus est (o Ką¬ 
ty U nie); także: locnm yirtutis de- 
seruit; cj loci lub loca, macica; 
d) miejsce w książce, 1. de natu¬ 
ra Terborum; loci communes, głó¬ 
wne względy, pod któremi zwykli¬ 
śmy rzeczy uważać i o nich my¬ 
śl óć; 2) przenoś, a) czas, cogno- 
ecendi et ignoscendi dabitur locas; 
ad id locorum, do tego czasu; ad 
locum, natychmiast; in loco lnb 
loco- w stosownym, właściwym 
czasie; ó) sposobność, powod, no- 
cendi i t. p., locus est lub non 
est alicui rei; locum alicni rei fa- 
cere; c) własność, położenie, stan, 
okoliczności, meliore loco erant 
res nostrae; in eo loco res est; res 
erat eo loci; d) locum dare lnb 
relinąuere misericordiac, zlitować 
się; locum habere, mieć miejsce; 
nihil lod est alicui rei, to nie ma 

miejsca; często: eo loci, w tym punk¬ 
cie , w tym stanie rzeczy; *) miej¬ 
sce, we względzie porządku, na¬ 
stępstwa, priore, posteriore loco; 
secuado loco; /) miejsce, uważa¬ 
nie, znaczenie, 6tąd: loco z jrzyp. 
2 w miejscu, zamiast, za, jak; 
eodem loco habere; habere eo lo¬ 
co, tak szacować, tak cenić; loco 
patris habere, uważać za ojca; nnl- 
lo loco numerare, nie mićć za nic, 
si eo loco esset, gdyby był w tem 
położeniu; g) miejsce, urząd, go¬ 
dność lub stan, pochodzenie, ród, 
ąuorum in locum ac numerum por- 
renire Yelis; loco honesto; loco 
snmmo, iłiustriori natus. 

Locuata, ae, i. szarańcza. 
Loo&tio, lub loąuutio, Cni*, i. 
ńlówienie, mowa, szczegół, wyma¬ 
wianie. 

Locutius, patrz Ajus. 
Logóum, ei, tu archiwum, skład 
urzędowych papierów. 

Logion*, a, urn, logiczny; rtćctoic. 
logica, oram, tt. logika. 

Logo*, lub -us, i, m. słowo, wy¬ 
raz; logi, bajki, baśnie, żarty. 

Lołlgo, inis, i. ryba morska, se¬ 
pia, wypuszczająca sok czarny; — 
przenoś, złośliwość, hic nigrae 
sneeus loliginis. 

Lolium, ii, n. kąkol. 
Lollius, a, urn, nazwanie Rzym¬ 

skiego rodn. 
Lomentum, i, n. umywadło, mas- 

sa z mąki bobowćj używana od 
Rzymianek dla nadania delikatno¬ 
ści cery. 

Longaeroa, a, urn, stary, sędziwy, 
senez, sacerdos. 

Longe, przyil. daleko, progredi 
abesse, Tidere, petere, audi- 
rc i t p.; 1. gradi, postępować 
sjerokim krokiem; często: 1. lub 
haud (non) 1. ab aliąno loco; lon- 
ge ultra Bhenum; longe lateque, 
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widlui i ran, obszernie, na 
wmysflde strony; 1. gentium, dale¬ 
ko V świat, gdzieś w dalokich 
stronach; 2) w odniesieniu do cza¬ 
su; długo, daleko, wiele, bardzo, 
1. antę; lougius anno; longius de¬ 
bata, oddauie długu przeciągnąć 
dalśj niż termin jest oznaczony; 
quam longisslme tempua ducere;— 
przenoś, ne longius abeam, abym 
siq zanadto nie rozwodził; tam 
longe repetita principia, z daleka 
wyprowadzone zasady; abesse a Te¬ 
ro; a humanitate; 1. abesse ab ali- 
qoo; i. alicui esse, wcale nie po¬ 
magać; szczegół, przy wyobraże¬ 
niach różności, jak przy dissimi- 
lis, ditorsus, alius i t. p.; longe 
alio spectare; 1. inter se disoede- 
re; l. dlssentire; longissime vo- 
luntas abhorrebat; i t. p.; naresz¬ 
cie przy stop. wyższym i najwyż¬ 
szym, tudzież przy wyobrażeniach 
wyższość^: bardzo wiele, daleko, 
nierównie, longe melior, i. nobi- 
lisaimus; 1. princeps; praesta- 
re, anteponoro antecellere, supe- 
rare. 

Longinę uitaa, &tis» i- daiekość, 
odległość miejsca; 2) pod wzglą¬ 
dem czasu: długość, długotrwa¬ 
łość, alicujus rei; lub sarno long. 

[x)n«inquus, a, um, daleki, od¬ 
legły w przestrzeni i czasie, ex 
locis tam longiDquis; rictoria tem- 
pore Jonginqua; oppugnatio, con- 
suetudo; morbus. 

Longlnuo, i, m. Rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Łongitudo, inis, i. dlngość w prze¬ 
strzeni, agminis; in lougitndinem, 
wzdłuż; 2) o czasie: consniere in 
longitudinem, zaradzać na przy¬ 
szłość. 

Łongiusoulus, nieco długi. 
Longobardl, patrz Langobardi. 
LonguU, ae, ż. miasto Wolsków. 

Longulua, a, um, za długi, nieco 
długi. 

Longóritts,ii, m. żerdź, drąg. 
Longua, a, um, długi; naris, okręt 
liniowy, wojenny; z przyp. 4. dla 
oznaczenia długości, ferrum tres 
pedes longnm; stąd: daleki, bar¬ 
dzo oddalony, longa a domo mili- 
tia; — przenoś, cognatio; poet. 
także w ogóle: rozległy, rozciąga¬ 
jący się daleko, wzdłuż i wszerz, 
pontue, fluctus, freta; 2) w odnie¬ 
sieniu do czasu: a) długi, długo¬ 
trwały, in loDgum, na długo, na 
długi czas; in longiorem diem ali- 
quid conferre, odłożyć co na czas 
dłuższy, dalszy; ex longo, od da¬ 
wnego czasu; ne longum fiat lub 
ne 1. faciam, krótko mówiąc; lon¬ 
gum est cnumer&re, zadługo by¬ 
łoby to wyliczać; dicere longa 
mora est; takie.* nolo esse longus, 
nie chce się zanadto rozszerzać; 
b) daleki, daleko sięgający, spes; 
longus spe, pełen daleldćj nadzioi, 
poet. 

Longus, i, m. Rzymskie przezwisko. 
Loąuaoitas, atią, ś. wielomowność, 
gadatliwość. 

Loąuaoiter, przysh wielomownie. 
Lcxa.uax, &ols, wielomowny, gada¬ 
tliwy; poet: rana, skrzecząca; n\- 
dus (z powodu świegotania piskląt); 
stagna (gdzie się słyszćć daje glos 
łabędzi); łymphae (szmer wy dająco). 

Xoquóla, ae, Ł. mowa, słowo, ję¬ 
zyk, poet. 

Loęuor, iocutus (loquutus), 3. mó¬ 
wić, rozmawiać pure ćt latine; 
lingua Graeca; liberius, ferociur, 
vere ac libere; piane et dilucide; 
ornate; cum aliquo; de aliquo lub 
de aliqua re; pro aliquo, za kim, 
lub w czyjem imienin; apud po- 
pnlnm aut in senatu; ad aliquem;— 
przenoś, consuetudo loquitur; res 
ipsa loquitur; poot: piuus loquen- 
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te* (szumiące}; 2) przech. mówić 
co, o czem, pugnantia; falsa;ali- 
quid cum aliquo; panca apud ali- 
quem; często: loąuuntur, powia¬ 
dają , głoszą z 4 przyp. i tr. bez.; 
szczegół, ciągłe o czem mówić, 
mićć w ustach, classes, proelia; 
Gatilinam; — przenoś, jakby mó¬ 
wić, pokazywać wyraźnie, ocułi 
loąuuntur, qnemadmodmn affecti 
simus. 

Loramentum, i, n. rzemień. 
Lorloa, ae, i. pancerz, zbroja; — 
przenoś, szaniec, blanki, kosz szań¬ 
cowy; turres contabnlantur, pinnae 
loricaoque ex cratibus attexuntnr. 

liorioo, 1 uzbroić pancerzem, lo- 
ricatns, okryty pancerzem, pan¬ 
cerny. 

Lorioula, ae, L mały pancerz, ma¬ 
ty szaniec. 

I#orium,ii,*. miasteczko w Etruryi. 
Lorum, i, n. rzemień; 2) cugle, 
dare lora; 3) bicz*, lorisnon areris. 

Lotoph&gi, ordm, m. lud w Afry¬ 
ce w blizkości malćj Syrty. 

Lotos, Inb -us, i ś. komonica (zi- 
zypbus lotus) drzewo afrykańskie, 
którego owoc służył za pożywie¬ 
nie ladom zwanym stąd Lotopha- 
gi; ó) flet zrobiony z tego drzewa; 
2) gatunek drzewa w Italii, wyda¬ 
jącego owoc pestkowy; 3) roślina 
pastewna, koniczyna. 

Lotus, patrz La?o. 
Łua, aa, i. bogini, którój broń 
zdobytą ofiarowano. 

Lubet i pochodne patrz Libet. 
Lubrious, a, um, ćlizki, gładki, 
saxa, humus, anguis, conchyłia; 
rzecz, lubrica, oram, m. miejsca 
ślizkie; szybko ulatujący, prędki, 
amnis: także: annns, poet.; żywy, 
ruchawy, membra, ocułi; — prze¬ 
noś. a) ślizki, niebezpieczny, nie¬ 
pewny, Tia ritae; riac adolescen- 
tiae; aetas puerilis; defensionis ra- 

tio; poet. z tryb. bez.; rzeczow. In 
lubrico rersari Inb stare; b) zwo¬ 
dniczy, fortuna; poet.: neqnidqtum 
patrias tentasti lubricus artes. 

Luoa, ae, i. miasto w Etroryi; 
stąd: Lucensis, e, należący do 
miasta Luki. 

Luo&nl, órum, m. lud w nliszćj 
Italii, Lukanowie; stąd: a) Inca- 
nia, ae, i. kraina Luk&nia; b) Lu- 
canus, a, um, należący do Laka- 
nii; rzeczow. lucanica, ae, i. kieł¬ 
basa. fryrka. 

Luoellum, i, mały zysk, ob- 
Luoeo, luxi, 2. świecić, jaśnieć, 
wydawać światło; lucet, dnieje, 
świta; — przenoś, być jawnem, ja- 
snem, widocznem, res lucet ar- 
gumentis; być świetnem, rirtus; 
splendor imperii. 

Luoeres, nm, n%. jeden z trzech 
najdawniejszych oddziałów (tribus) 
ładu Krymskiego. 

Lticerim, me, f. miasto w Apulii; 
stąd: Luoerlnus, a, um, do Lu- 
ceryi należący i Lucerini, orum, 
m. Lncerynowie. 

Lucerna, ae, i. Lampa. 
Lucesoo, lub lucisco, ćre, zaczy¬ 
nać świtać, Incescit lub luciscit, 
dnieje, rozwidnia się. 

Luci —luce, w dzień, renire. 
Luotde, przysl. jasno, wyraźnie, do¬ 
bitnie, dełinire rerbum. 

Luoidus, a, um, jasny, świetny, 
sidera; — przenoś, jasny, wyra¬ 
źny, ordo. 

Luoifer, era, erum, niosący świa¬ 
tło. equi; rzeczow. lucifer, eri, m. 
jutrzenka, Wenus; podług mytów 
syn Aurory i Ceyksa; poet.: dzień, 
tres de mense snpersunt luciferi; 
2) wydająca na świat, Dyaoa. 

Luoifugus, a, um, unikający świa¬ 
tła, odludek, homo. 

Łuoilius, a, um, nazwanie Bzym- 
skiego rodu 
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Luolna. ae, i. bogini ułatwiająca 
wydanie na świat płodu, opieka¬ 
jąca się położnicami. 

Luciaco, patrz Lticesco. 
Ludu*, ii, tn. imię Rzymskie. 
LucrStili* f is, tn. góra w kraju 
Sabinów; stąd: Lucretlnu*, a, um, 
lu kretyński. 

Lucretiu*, a,.um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Luorifodo, fcci, factum, na str. 
bier lucrifio, factus, ficri, zyskać, 
zarobić, pecuniam; — przenoś, po¬ 
pełnić bezkarnie, maleficium. 

Luorlnua, i,n. Lukryńczyk w Kam¬ 
panii: przym. Lucńnus, a, um, 
i Lucrinensis, c, Lukryński, lacas. 

Luoror, 1. zyskiwać, zarabiać, pe- 
cuni&m; nomen, otrzymać; — 
przenoś, lucretnr indicia reteris 
infamiae, przebaczę mu, pominę, 
nie przytoczę. 

Luorósus, a, um, zyskowny, ko¬ 
rzystny, zysk przynoszący. 

Luorum, i, n. zysk, korzyść, in 
Lucris ponere lnb lucro apponere, 
uważać co za zysk: lucri facere 
mićć w zysku; do lucro Tirere 
(uważać za zysk, że się żyje, uni¬ 
knąć niebezpieczeństwa); stąd: poet. 
bogactwo, periculosum semper vi- 
taTi lucrum. 

Luottmen, inia, n. usiłowanie. 
Luot&tio, ónia, i. pasowanie się, 

chodzenie w zapasy; w ogóle: wal¬ 
ka, usiłowanie; — przenoś, spór, 
sprzeczka, cum Academicis. 

Luotator, ória.w. zapaśnik. 
Luotiflous, a, um, smutek przy¬ 

noszący, żałosny, clades. 
Luctisónu*, a, um, smutno brzmią¬ 
cy, żałosny, mugitns. 

Jiuotor, 1. pasować się, mocować 
się, w ogóle: walczyć, cum ali- 
quo, lub z samym przyp. 6.; in 
turba; silić się, usiłować, z tryb. 
bez., telum eripere; — przenoś. 

spór wieść, sprzeczać się; intcr 
se; non luctabor tecum amplius. 

Luctuóse, yrzysl żałośnie, canere- 
Luotuóaus, a, um, smutny, żało¬ 

sny, sprawujący smutek, luctuo- 
snm est z tryb. bez. tradi alten; 
2) pełen smutku, mocno zasmu¬ 
cony, Hesperia. 

Luotus, us, tn. smutek, żal, mia¬ 
nowicie po stracie ulubionój oso¬ 
by, objawiony przez oznaki po¬ 
wierzchowne; także: uosobienie 
smutku, poet.: Luctns et nltriccs 
posuere cnbilia Curae: powód do 
smutku, tu luctus eris levior. 

Luoubratio, óui*, i. pracowanie 
w nocy przy świetle; także: praca 
wykonana w nocy przy świetle. 

Luaubro, 1. pracować w nocy przy 
świetle; przech. w nocy przy świe¬ 
tle co wypracować, opus lncu- 
bratum. 

Luoulente, pr^fł. jasno, wyraźnie, 
wyrozumiale, scribere, dicere; 2) 
pięknie, wybornie. 

Luoulenfcar, priytl pięknie wybor¬ 
nie, texebatur opus luculcnter. 

Iiuoulentu*, a, om, jasny, świa¬ 
tły, caminus; — przenoś, aj ia- 
sny, wyraźny, zrozumiały, rerba, 
scriptor, oratio; b) zuak o mity, znacz¬ 
ny, wielki, plaga, patnmonium; 
factum; stąd: wiarogodny, auctor. 

Luoullus, i, tn. imię familii z rodu 
Licyniuszów. 

Luoumo, 6nU, tn. tytuł pospolity 
niegdyś królów i książąt Etruryi. 

Luoua, i, tn. gaj, las bóstwu po¬ 
święcony, poet.; w ogóle las. 

Ludibrium, ii, w. szyderstwo, po¬ 
śmiewisko; ludibrio alicui esse, 
być przedmiotem pośmiewiska; ad 
lud. recidere, stać się pośmiewi¬ 
skiem; per Ind. urągając się, in 
longum sui lndibrium, na banbę, 
na urąganie się; stąd: a) igTaszka, 
igrzysko, ludibria rentis; L fortu- 
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nao; ludibria ezcogitat tortuna; 
ó) złudzenie, omamienie, is 1. Fe¬ 
na* quam comee, 1. oculorum; 
Taniasimi cujusque. 

Indibundus, a, um, żartujący; 
2) igrając, bez pracy, niepostrze¬ 
żenie. 

Iiudioer, lub ludicrus., a, um, 
rozrywkowy, do zabawy służący, 
certamon, ars armorum; sermo; 
tuczów, ludicra, orurn, n. zabawki; 
szczegół. 2) należący do widowisk 
i aktora, ars, sztuka dramatycz¬ 
na; rzeczow. ludicrum, i, n. wszel¬ 
ki rodzaj widowisk, igrzysk, Olym- 
piorum i t. p.; 1. ederc. 

Iiudific&tio, ćnis, i. drwiny, na¬ 
śmiewanie się. 

Ludlfloo, 1. drwić, naśmiewać się, 
aliquem. 

Ijudlficor, 1. drwić, urągać się, 
aliquem; — przenoś, podstępnie 
niweczyć, locationem; ea, quae 
bostes agerent. 

Ludimagister, stri, m. nauczyciel. 
Łudio, dnie, m. = Ludius. 
Iiudius, ii, 7n. aktor, baletnik. 
Ludo.lusi, lusum, 3. grac, alea, 
taJis, trocho; ludis Circensibus; lu- 
dere qui nescit, campestribus absti- 
net armis; — przenoś, a) igrać 
żartować, żarciki stroić, ad luden- 
dum, na żart; poet.: cymba lndit 
in lacu; jubae ludunt, igrają (po¬ 
ruszane od wiatru); 6) dla rozryw- 
Ici czćm się zajmować, bawić się, 
armis, palaostra, rersibus; 2) 
w znacz, przech. grać, proe- 
lia latronum (w warcaby); alea 
luditnr, poet.: ludom iusolentem, 
swawolić; — przenoś, a) drwić, 
żartować, szydzić, aiiquem, rer- 
bum; stąd: podejść, oszukać, łu¬ 
dzić, aliquem; bj bawić się, zaj¬ 
mować się czćm dla zabawy, car- 
nina; żartem przedstawiać, bonum 
civem. 

Ludue,i, m. gra, zabawa, szcze¬ 
gół. ludi, widowiska, igrzyska pu¬ 
bliczne, Gircenses; scenici, gladia¬ 
tora; ludis, w czasie igrzysk; — 
przenoś, igraszka, rzecz, która się 
łatwo i bez wszelkićj pracy robi, 
iila perdisccre ludus esset; per 
ludum, igrając, bez trudu; ludum 
jocumque lub 1. et j. fuisse (było 
to igraszką); b) żart,drwiny, amo- 
to ludo; per ludum et jocum, żar¬ 
tem, dla zabawy; cj miejsce ćwi¬ 
czenia ciała i umysłu, gladiato- 
rius, szkoła szermierska; effracto 
Capuac ludo; militaria, miejsce 
ćwiczeń wojennych; I. literarum 
lub discendi, szkoła, gdzie uczo¬ 
no czytać, pisać, rachować it. p. 
in ludo (w szkole), aliquem co- 
gnosse; ludum habere, udzielać 
nauki; 1. aperire, otworzyć szkołę; 
magister ludi; dj tytuł sztuki toa- 
tralnój Newiusza, in Naerii Indo. 

Łuee, is, i. zaraza; — przenoś, 
niopoczoiwy, zly, szkodliwy czło¬ 
wiek. 

Ługddmim, i, n. miasto w Gallii 
lugduneńskićj. 

ZiOgeo, lilii, luctum, 2. smucić 
się, boleć, nosić żałobę; poet.; ln- 
gentes campi (smutne pola w krai¬ 
nie podziemnćj; 2) przech. opłaki¬ 
wać, żałować, nunc cassnra lu- 
mlno lugent; mortem alicujus; z 4. 
przyp. i tryb. bez. Catilina urbem 
ei suis faucibus ereptam esse luget 

Lugubri*, e, żałobny, w żałobie 
będący, domus; ruczoio. lugubria, 
ium, n. żałobna odzież, Punico 
lugubre mutavit sagum; smutny, 
żałosny, pełen smutku, żalu, Tor¬ 
ba ; elamor, vox; bellum; poet.: 
lugubre jako przi/eł. sanguinei 
cometae lugubre rubent; takie; 
złowieszczy, aleś. 

Lumbui, i, m. lędźwie. 
Lumen, lala, n. światło; folia; 
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stąd: światło dzienną, dzień, lu- 
mine secundo si te hic offendero; 
także: świeca, pochodnia, latar¬ 
nia i t. p. lumine apposito; lnmi- 
ni oleum instillare; wzrok, oczy, 
luminlbus amissis; lumine torro; 
życie, 1. adimere: cassus lumine 
przenoś, światło, środek objaśniają¬ 
cy, ułatwiający, ordo est, qui memo- 
riae lumen affert; ozdoba, zaszczyt, 
hoc restrum lnmen est; consnla- 
tus, cmtatis; 2) okno, fenestra- 
rum angustiac. 

Lmninare, &ris, n. otwór w ścia¬ 
nie , to co daje światło; — przenoś, 
zaszczyt, ozaoba, luminaribus tot 
eistinctis. 

Luminóaua, a, um, jasny, wyda¬ 
tny, odznaczający się, luminosae 
partea orationis. 

liuna, ae, i. księżyc, także: bogi¬ 
ni , córka Latony i siostra Słońca. 

Łuna, ae, i miasto na granicy Li- 
guryi i Etruryi; stąd: Lunensis, e, 
luneńskk 

Iiun&ria, c, do księżyca należący, 
księżycowy, cnrsus; 2) do księży¬ 
ca podobny, inerant lunaria front! 
cornua. 

Luno, 1. zakrzywić nakształt rogów 
księżyca; stąd: lnnatus, obłączy- 
sty, zgięty, pelta. 

Luo, lui, luitum, lub ltttmn, 3. 
Obmywać, płókać; — pTzenoś. zmyć 
winę, przypłacić czóm, odpokuto¬ 
wać, noiam. pecunis; scelus sup- 
plicio; delicta majorum; przez po¬ 
kutę lub ofiarę odwrócić, pericu- 
la; h) dług zapłacić, aes alienum; 
stąd: ponieść karę, L poenam, 
poenas, supplicia i t p. 

Lupa, ae.L wilczyca; 2) nierządni¬ 
ca; stąd: luptoar, &ris, mieszka¬ 
nie nierządnic. 

liopfteus, a, um, ostremi kolcami 
nakształt wilczych zębów opatrzo¬ 
ny; ntczow. lupati, oram, m, lub 

lupaU, orum, n. krygi, wędzidło 
z kolcami na konie narowiste. 

Luperoał, ftłis, n. ludicrnm lub 
w licz. mu. Lupercalia, ium, n. 
uroczystość obchodzona w lutym 
na cześć Luperka; 2) jaskinia po¬ 
święcona Lnperkowi na górze Paia- 
tyuskićj. 

Liuperous, i, imię bożka. Pa- 
na licejskiego (Lycacns); 2) kapłan 
tegoż bożka. 

Lupia, ae, i. rzeka w Germanii, 
Lippe. 

liupluus, a, um, wilczy, rzeesow. 
lupinus, i, f». i łupinom, i, w. 
słonecznik strączysty. 

Lupus, i, m. wilk, przysłowia: lu- 
pus in fhbnla, o wilku gadka, 
a wilk w sieci; ovem lupo com- 
mittere, zrobić kozła ogrodnikiem; 
lnpus non carat nnmerum (orinm), 
bierze wilk i liczone; lnpus nitro 
fugiat ores (o rzeczy niemożebnćj, 
przeciwnćj przyrodzeniu); — prze¬ 
noś. a) wędzidło ząbkowate, kry- Sa (f.rennm lnpatum); h) ferroi, 

aki wojenne; 2) Lnpus, Rzymskie 
przezwisko. 

Lurft, ae, ż. wór skórzany; brzuch, 
wnętrzności. 

Luridtii, a, um, blady, żółtawy, 
spełzły, membra, peliis; 2) bla¬ 
dość sprawujący, horror; lurida 
miscent aconita norerese. 

Lusolnia, ae, f. słowik. 
Lusous, a, um, jednooki. 
Lusto, ónis, granie, gra, pilae. 
Łusitania, ae, *. Luzytania, dziś 
Portugalia; stąd: Lusitanus, a, um, 
do Luzytanii odnoszący się; tw* 
czow. Lusitani, orum, w. Luzy- 
tańczycy. 

Lrtalua, ii, #». rzeka w Arkadyi. 
Lusor, 6ris, w. gracz; bawiący 

się czćm. 
Luflćrius, a, um, do gry *ale- 
iący. 
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Lnstrilia, e, oczyszczalny, błagal¬ 
ny, służący do oczyszczonia w spo¬ 
sobie religijnym, sacrificium, a- 
qua, ezta. 

Lustr&tio, ónis, i. oczyszczenie 
religijne przez ofiary, sacro lu- 
strationum peracto; obejrzenie 
w objeździe, mnnicipiorum; bieg, 
solis. 

Lustro, 1. oświecać, lasirabat lam- 
pade terras orta dies; b) oglądać, 
quae sit circnm me copia; — prze¬ 
noś. rozważać, rozmyślać, ornuia 
ratione ańimoque; c) zwiedzać, 
objeżdżać, Aegyptum, terram; ac- 
quur naribus; 2) b/agalnemi ofia¬ 
rami oczyszczać, viros; a ponie¬ 
waż a) przy takich ofiarach od¬ 
bywał się przegląd, stąd: łustra- 
re, przeglądać, robić popis, exer- 
citom; h) bydlęta ofiarne w obce 
Indu oprowadzano; stąd: lastrare, 
obchodzić, czynić obieg kołowy, 
okrążać, aJiqnem choreis, poet. 

Lustrum, i, n. (od Ino lub laro), 
kałuża, bagno, jama, jaskinia; b) 
łożysko żwierząt, ferarum; poet.: 
las, horrentia, iuvialustra; c) dom 
nierządu; — przenoś, rozpusta, lu- 
stris confectus. 

Lustrum, i, n. (od luceo) ofiara 
oczyszczalna, co pięć lat dopełnia¬ 
na przez cenzorów po uczynionym 
przeglądzie; w ogóle: zwyczajna 
ofiara oczyszczenia; stąd: przeciąg 
czasu pięcioletni, Troja ohsessa 
lostris duobus; w ogóle: okres lat 
niekonieczni© pięciu, np. czterech, 
stu. 

Lusus, us, m. granie, bawienie 
się. żartowanie, apti lusibus anni. 

Lutatiua, a, om, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

LuteÓlua, a, um, żółtawy. 
Lutetia Parisiorom, miasto w Gal- 
iii lugdunenslrićj. 

1. Luteus, a, um, żółtawy, sza¬ 
franowy. złotożółty (od Intum 1). 

2. Luteua, a, um, gliniany, muli- 
sty; — przenoś, podły, nikczemny 
(od intum 2). 

Lutulentua, a, um, błotnisty; za¬ 
błocony; — przenoś, nieczysty, plu¬ 
gawy, brzydki, homo, vitia. 

1. Lutum, i, *. farbownik, rośli¬ 
na żółto farbująca; 2) farba żółta. 

2. Lutum, i, «. błoto; także wy¬ 
raz obelgi: podły, plugawy czło¬ 
wiek. 

Luz, lucis, i. światło gwiazd; stąd: 
luces, świecące ciała niebieskie; 
światło dzienne; stąd: dzień, luce 
lub luci, w dzień; I. ceutesima; 
crastina; natalis; w ogóle: świa¬ 
tło, blask, lychnorum; oczy, dain- 
nnm lucis ademptae; życie, ne- 
gant intueri lucern fas osse; lucern 
propriam aocipcre, urodzić się; 
luce prirare, życia pozbawić; lu¬ 
ce magis ditccta; — przenoś. «) 
światło, świetność, ozdoba, urbs, 
lux orbis terramm; b) światło, ja¬ 
sność, objaśnienie, historia testis 
temporum, lux Teritatis; senten- 
tiae auctoris lucern desiderant; c) 
znakomitość, zaszczyt, familias 
e tenobri8 in lucern rocavit; d) wi¬ 
doczność, jawność, widok publi¬ 
czny, benefacta in luce collocari 
volunt; in luce Italiae (przed oczy¬ 
ma, w oczach); res occultas in ln- 
cem proferre. 

Luzuria, ae, i-es, oi, f. wybu¬ 
jałość, zbyteczna płodność, in ora- 
tione ut iu herbis est iuxuries; 
2) zbytkowanie w pokarmach, na¬ 
pojach, obiorach, przepych, roz¬ 
rzutność, roskoszowauie, luiuries 
Hannibalem corrupit. 

Luxurio, i Luxurior, 1. być buj¬ 
nym, o ziemi i roślinach, humus, 
segea, ńrgae arborum; bujać, ska¬ 
kać, pecus; ut serpent luxuiia- 
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re sol et; membra luxuriant (obja¬ 
wiają młodzieńczą żywość, dziar- 
skośc); — przenoś, zbytków ać, ro- 
akoszować, oddawać się rozpuście, 
psuć się, ^ przyp. 6. animi otio; 
Capuam luxuriaDtem felicitate. 

Luxurióaef przyst. zbytkownie, roz- 
rzutuie, rozpustnie, vivere. 

Luicuriosus, a, um, bujny, fru- 
menta, viti8, segca; zbyteczny, 
otium; — przenoś, rozpustny, wy¬ 
lany na zbytki, marnotrawny, 

homo. 
Luiui, us,wybujałość roślin;— 

przenoś, zbytek, marnotrawstwo. 
Lyaeus, i, m- uwalniający od tro¬ 
ski, przezwisko Bachusa; poet- wi¬ 
no, latex Lyaeus; curam dulci 
Lyaeo solverc. . 

Łycaeua. i, m. góra w Arkadyi; 
przym. licejski, nemus. 

Lycambea, *e, imię jakiegoś Te- 
bańczyw; stąd; LycambCus, a, 
um, do Likainbesa należący. 

Lyoaon, ónia, ^ról Arkadyi, 
syu Pelazga, ojciec Kallisty, stąd; 
at JLijrcaćni*, idU. ż. córka Li- 
kaona; b) Lycaonius, a, um, do 
Likaona należący, Arctos, gwia¬ 
zdozbiór, i axis, północna strona, 
w której jest ten gwiazdozbiór, 
2) syn Kallisty. 

Lyciones, um, Likaonowie, 
lud w Azyi mniejszćj; stąd: a) Ly- 
caonius, a, um, do Likaouów na¬ 
leżący; b) Lycaonia, ae, 4- kraina 
Likaonia. 

Lycaonia, patrz Lycaon. 
Lyoeum, i, n. sławne gimnazyum 

w Atenach, gdzie Arystoteles wy¬ 
kładał naukę filezolii; 2) miejsce 
w Tuskulum posiadłość Cycerona. 

LychnuohUB, i, w. lichtarz, pod¬ 
suwa pod lampę. 

Lyohnus.i, m. lampa, kaganiec. 
LyoU, ae, ż. kraina w Azyl mułej- 

szej. Licya; stąd; Lycius, a,um, 

3 Lynoeetes 

do Licyi należący i Lycii, oram, 
m. mieszkańcy Licyi- 

Lycomfidea, is, król na wyspie 
Scyros. 

Ljcóriaa, adia, i. córka Nereusza 
i Dorydy. . . 

Lyoóris, idis, i. aktorka mimicz¬ 
na, wyzwólcnica senatora Wolu- 
mniusza. 

Lycormas, ae, m. rzeka w Etom. 
Lyctua, i, r. miasto na wyspie 
Krecie, stąd: Lyctius, a, am, lik- 
tyjski, kreteński. 

Łyourgui, i, w. syn Dryanta, król 
Edonów w Tracyi; 2) syn Aleu- 
sa i Necry (Neaera), ojciec Anceu- 
sza, król Arkadyi, stąd; Lycur- 
gides, ae, m. syn Likurga; 3) 
mówca w Atenach; stąd: Lycur- 
gći, orum, m. stronnicy Likurga, 
surowi ganiciele; 4) prawodawca 
Spartan. 

Lyoua, i, m. rzeka; a) w Pallago- 
nii; b) we Frygii, wpadająca do 
Meandra; c) w Assyryi wpada, 
jąca do Tygrysu 

Lydia, ae, *. kraina w Azyi mniej¬ 
szej, z głównćm miastem Sardes; 
stąd: aj Lydius, a, um, lidyjski, 
także: etruski (ponieważ podług 
dawnego podania Etrufekowio od 
Lidów wzięli początek); b) Lydus, 
a, um, do Lidów odnoszący się; 
Lydus, i, m- Lidyjczyk, Lydi, 
oram, Lidowic, poet. także: Etru¬ 
skowie. 

Lympha, ae, i. woda, poet lo- 
quaces lympbae de3iliunt. 

Lymphaticus, a, um, obłąkany, 
szalony, w odo wstrętny pavor, na¬ 
gły, raptowny, pomieszanie spra- 
wujący. 

Lymphitua, a, um, = lymphaU- 
cu»; 1. mona; velut lymphati, na¬ 
głym strachem przejęci, prawie 
od przytomności odchodzący. 

Łynoestea, ae, a. mieszkaniec 
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krainy Lynccstae w Macedonii 
lub jój głównego miasta Lyncus, 
i, i* stąd: Lyneestins, a, om, do 
Linku miasta lub do krainy Lin- 
cesty należący. 

Lyncaetis, ei i eos, m. Messeń- 
czyk, jeden z Argonautów, by¬ 
strym wzrokiem obdarzony; stąd: 

Lynchu8, a, om, tyczący się 
Linceusza; — przenoś, daleko wi¬ 
dzący, przenikliwy, quis C9t tam 
lyncaeos?; contemplari ocnlis lyn- 
ceis; b) Lyncides, &e, m. poto¬ 
mek Linceusza; 2) syn Egipta, 
mąż Hipermnestry. 

Lyncus, i, m. król Scytów; Lyn- 
ens, r, ł. porów. Lyncestcs. 

lonuc, cis, m. i i. ostrowidz. 
Ljt», ae, i. lotnia, Hra; stąd 

o poet: pieśń, poczya liryczna, 
non haec jocosae conreniunt ly- 
rae; 2) gwiazdozbiór. 

LyroSua, i, m. źródło w Pelopo¬ 
nezie; przym. lircejski. 

Lyrieus, a, nm, liryczny; rzeczotr. 
lyrici, m. poeci liryczni. 

Łyrnetstu, lub Lymesus, i, f. 
miasto w Troadzie; stąd: a)Lyr- 
nosis, Idis, i. do Limczu należą¬ 
ca; rzeczow. mieszkanka Lirnczu 
(Bryzeidalub Hippodamia); bj Lyr- 
nesius, a, nm, tyczący się Liraezn. 

Łyeimachia, ae, ż. miasto w Tra- 
cyi; stąd: Lysimachienses, ium. 
m. mieszkańcy Lizymacbii. 

by«i«, i8, tn. rzeka w Azyimniey- 
stój; 2) filozof z Tarentu, nau¬ 
czyciel Epaminondasa. 

M. 
M. skróceni o imienia Rzymskiego 
Marcus; M. skrócenie imienia Ma¬ 
muś; 3) M. znak liczebny = mil- 
le lub millesimus. 

M&careus, ei i eos, tn. syn Eola; 
stąd: Macareis, Idis, i. córka Ma- 
kareusa (Issa). 

Maeddo, i -on, ónia, m. Mace¬ 
dończyk, mieszkaniec krainy zwa- 
nój Macedonia, ao, i. diffidit ur- 
biom portas rir Macedo (Filip); 
legio Macodouum; jako przym. 
Macedoński, miles. Stąd: Macedo¬ 
niom 1 Macedonius, a, om. Ma¬ 
cedoński. 

Zffaoallnm, i, n. jatki, miejsce 
przed&źy rozmaitój żywności. 

MaeeOj 5re, być chudym. 
*tao«-,cra, crum, chudy, taerus; 
•olum; przenoń stroskany, wy¬ 
nędzniały od troski, ai me palma 
negata macrum reducit 

Maoer, cri, m. imię Rzymskiej fa- 
milii. 

Maceria, ae, z. ogrodzenie kamien¬ 
ne lub z cegły. 

Maoero, 1. krnszyć, raiękczyć; 2) 
osłabiać, wycieńczać, aliąuem ma- 
cerare famę; 3) dręczyć, martwić, 
trosk nabawiać, aliqnem desiderio; 
mentem de rebus futnris; lentis 
penitns maceror ignibus. 

Maco-co, ćre, schnąć, chudnąć. 
Maohaera, ae, i. miecz; stąd: Ma- 
chaerophorus, i, m. noszący miecz, 
drab&nt. 

Kooh&on, óni«, tn. syn Eskulapa; 
stąd: Machaonius, a, ma, odno¬ 
szący się do Machaona. 

Machina, ae, i. machina, narzędzie 
do pomnożenia skutków siły; szcze¬ 
gół. kusza wojenna do wyrzucania 
ciężkich pocisków (ballista, cata- 
pulta); takie: wieża, szopa wojen¬ 
na i t. p.; stąd: przenoś, sztuczny 



Mftohtnfimentum 497 Maean d er 

obrot, wykręt, podejście, macbł- 
nu omnes adhibere, użyć wszel¬ 
kich sprężyn; 2) rautowanie, na 
którćm wystawiano niewolników 
na przedni. 

Machinimantum, i, n. machina. 
jfaohinŁtio, 6nis, i. użycie ma¬ 
chin, wprawienie w ruch, mecha¬ 
niczne, sztuczne pomazanie; b) 
machina używana przy oblężeniach 
i zdobywaniu miejsc warownych, 
takie do pociągu okrętów, nara- 
lis; — przenoś, biegle użycie środ¬ 
ków, judex machinatione quadam 
in partes rei est flectendus. 

Maohin&tor, Orla. i*, wynalazca 
machin, mechanik; — przenoś, 
sprawca, poduszczyciel, scelerum. 

Machinor, 1. sztucznie co wyna¬ 
leźć, ułożyć, opera, rersum; szcze¬ 
gół. coś złego zamyślać, knuć, ne- 
cem alicui, pemiciem, dolnm; tak¬ 
że: machinatus w znacz. bier. uło¬ 
żony, ukuowany. 

Maoies, Si, i. chudość, wyschłość, 
turpis macics decentes occnpat 
mai as. 

Macra, ac, m rzeka w Italii; 2) 
M. Como, i. miasteczko w Lo- 
krydzie. 

Maoraaoo, macrui, 3. chudnąć. 
Maori C&mpi, Orum, ». okolica 

w Italii wyższej. 
Maoroohir,m, = Longimannę, dłu- 
goręki, przezwisko Artakserksesa 
króla Persów. 

Maorooólum, i, n. papier regałowy. 
Maote, macti, patrz Mactns. 
Haoto, 1. pomnażać cześc bogów, 

uświetniać, łagodzić, przebłagać, 
extis deos manes; — przenoś, ob¬ 
darzyć , zaszczycić, uraczyć, uczcić, 
aliquem honoribus; w ogóle: ofia¬ 
rować, hostiam; mactant lectas de 
morę bidentes Cereri; — przenoś, 
poświęcać na oo, przeznaczać; ali- 
quem Orco; zabić, aliąuem ium- 

mo snpplicio; zgubić kogo, testi- 
monio aliątłem; zniszczyć, jus ci- 
ritotis. 

Maotui, a, nm, pomnożony, uświe¬ 
tniony; stąd: macte i macti, wy¬ 
rażenie , gdy życzymy komn szczę¬ 
ścia i wytrwania, darz Boże! 
szczęść Bożel macte nora Yirtute 
pner, ciesz się z twojego męztwa 
i utwierdzał się w nićm; macte 
bez przyp. ślicznie I bardzo dobrze' 
wybornie. 

MaoCtla, ae, i plama, skaza, ma¬ 
całaś auferre de restibus; cętka, 
eąuns macnlis albis; oko w sieci, 
reticulum minntis maca lir, — prze¬ 
noś. plama, skaza, hańba, niesła¬ 
wa; deleuda est robis lila macu- 
la bello snscepta; non ego pau- 
ci8 offendar macnlis. 

Maodlo, 1. splamić, zbrudzić, ter- 
ram tabo; — przenoś, splamić, 
zhańbić, nomen crimine. 

Maoulóaua, a, um, mający plamy, 
Testis; pstry, lynx; — przenoś, 
zhańbiony, senatores. 

Madę facio, feci. factum, 3. (na 
str. bior. madefio, factus, fieri), 
zmoczyć, zrosić. 

Madena, ae, i. część Armenii. 
Madoo, madui, 2. być mokrym, 
wilgotnym, zlanym, zbroczonym, 
terrae madent pluvialibus Austris; 
terra sangnine; madens, wilgotny, 
mokry; poet. o śniegu: topić się, 
sole; także: zmięknąć, być uwa¬ 
rzonym, ugotowanym, igni exi- 
guo; - przenoś, obfitować, opły¬ 
wać w co, być oswojonym z czćm, 
przejętym czćm, sermonibus ma- 

det Socraticis. 
Madesoo, madui, 3. stawać się 
mokrym, wilgotnieć, pluvio ma- 
descit ab Austro. 

Madidus, a, um, wilgotny, mokry; 
poet.: pełen wody, fossa. 

Mąaandu, dri, i -dios, dri, »- 
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rzeka w Jonii i Frygii, nadzwy¬ 
czaj kręto płynąca; stąd: imię -po¬ 
spał krzywość, zakręt, wybocze- 
nie, kołowanie; także wężykowa¬ 
te obszycie u snkien, victori cbJa- 
mydem auratam, quam piurima 
circnm purpura maeandro dupii- 
ci cucurrit; stąd: Maeandrias, a, 
mn, do Meandiru należący. 

Maecenas, Atis, m. imię Rzymskie¬ 
go, piorwotnie Etruskiego rodu. 

Maecius, a. urn, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; 2) nazwisko okolicy 
w Lacynm, ad Maecium is locus 
dicitur. 

Maodi, orum, m. naród w Tracyi; 
stąd: Maedioua, a, nm, do Me- 
dów należący, i Maedica, ae, i. 
kraina Medów. 

M&alius, a, nm, nazwanie Krym¬ 
skiego rodu; stąd: Maelifinns, a, 
nm, do Meliusza należący i Me- 
linui, orum, m. stronuićy Me¬ 
liusza. 

Maena, i mena, ae, i. mata ryba 
morska. 

Maenadea, patrz Menas. 
Maanalus, i, m i -la, orum, n. 
góra w Arkadyi z miastem tegoż 
uazwiaka Maenalus lub Maenaluw. 
Stąd: a) Maena lis, idia, i. Todem 
z Mcnaln, do góiy Monaltt odno¬ 
sząca się; b) Maenalius, a, urn, 
meualijski, poet. arkadyjski. 

Maenaa, adia, i. obłąkanego umy¬ 
słu, niewiasta; Bachautka. 

Maoniua, i, nm, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; columua M. porów, 
colnmna; stąd: Maeniauus, a, um, 
meniański; rzeczotc. Maenianum, i, 
n. ganek, galerya. 

Maeonea, um, w*. Meonowie, miesz¬ 
kańcy krainy Maeonia, ae, i. w Łi- 
dyi; u poet. Meoni* nazywa się 
takie Etrurya, ponieważ Etrusko¬ 
wie od Liaów mieli póchodzić. 
Stąd: a) Maeomdea, ae, m. Łidyj- 

czyk (Homer), poet.: mieszkaniec 
Etruryi: b) Maeonis,Ydis, i. Lidyj- 
ka, rodem z Lidyi; c) Maeouius, a, 
um, meoński, lidyjski; senez lub 
rates (Homer) także do Homera 
odnoszący się, bohaterski, pe«, car¬ 
men; poet. etruski. 

Maeotia, idia, lub idos, ż. meoty- 
cka, do Meotów Indu Bcytyjskte- 
go należąca, ora, palus: w ogóle: 
scytyjska, hiems. 

Maeótiua, a, um, meotycki, do 
Meotów należący, telłus. 

Maereo, Sre, 2. smucić się, byc 
pogrążonym w głębokim smutku, 
trapić się, suo incommodo, 2) 
przech. a) ubolewać nad czćm, 
casum, in ortem alicuius; calami- 
tatem reipublicae, lub z prryp. 4. 
i tryb. bez. b) żałośnie narzekać, 
z żalem opowiadać, talia mae- 
renti. 

Maeror, oris, m. smutek głęboki, 
żałość, żałoba, maeror 66t aegri- 
tudo flentis; eon fi cero se maero- 
re; maerorem atque luctum de- 
ponere. 

Macała silva, las w krainie We- 
jentów. 

Maeste, przy zł. smutno, żałośnie. 
Maeatitia, ae, z. smutek, żal, mae- 

stitiam pcllere ez animis; — prze¬ 
noś. smutna postać, orationis. 

Mae*tu*, a, nm, smutny, żałosny; 
poet.: zapowiadający smutek, zło¬ 
wrogi, avis; smutek zrządzający, 
funus; nieszczęsny, niebezpieczny, 
tcctnm. 

Maga, ae, i. czarownica. 
Magalia, ium, n. chaty, chałupy, 
miratnr molem, magalia ąuondam 

Mage, = magis, u poet. 
Magicus, k, um, czarodziejski, ars. 
Magia, przysł. bardzićj, więcćj, 

z nast. quam (jak, niżeli); magis 
nt consuetudinem serrem, quam-; 
non magis quam, nie więcój jak, 
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również; obok 6 przyp. eo, hoc, 
tanio m., tóm więcćj, et eo lnb 
eoque nu, a to tćm bardzićj; mul- 
to daleko więcej; nihilo 
magis, nie więcćj, również; ma¬ 
gia etiam, więcćj jeszcze; magis 
et magis, coraz więcćj; ąnotidie 
lnb in dies m., codzień więcćj; 
z nast. quo, quod, quoniam, si, 
ut, ne; z przym. i przysŁ które 
nie mają stopnia wyższego; m. 
aniius, troskliwszy; m. necessaria 
ratione; 2)=ipotius, raczej, non 
equidem inrideo, miror magis; 
magis id dicere; magis est, anod 
gratulem; jest raczej powód, abym 
winszował; magi9 est, nt ipse 
molcste ferat. U) w stop. najwyż. 
mazime, nader, bardzo, nadzwy¬ 
czaj; przy wyrazach unos omulum, 
multo, qunm unus omuium maxi- 
me floreret, między wszystkimi 
najbardziej się odznaczał; qunm 
mazime, rei m , jak najwięcej; tam 
somamicus reipublicae, ąrtam qui 
maxime, ut qui m., jak tylko można 
najwięcój; ut quisque m. — ita m., 
tfomaczy się przez st. wyż. im wię¬ 
cej — tćm bardzićj, ut quisqu« 
mazime opis indiget, ita marinie 
el opitulaii; ut quisque animi ma- 
gnitudine marime ercellit, ita 
maiime rult princepe esse; z przy¬ 
miotnikami, które nie mają stop. 
najwyż. mazime necessarins, m. na- 
turalis; 2) — potissimum, głównie, 
osobliwie, szczególnie, zwłaszcza, 
mianowicie, quae ratio poetas et 
mazime Homerum impuLit; quae 
rei mazime suspicionem moreut; 
in hunc m. modura lub hoc m. 
modo; nunc quum m., teraz szcze¬ 
gólniej, teraz właśnie; ut Jngur- 
tham m. vivum sibi traderent 
(o ile można). 

Magister, stri, m. przełożony, zwierz¬ 
chnik, naczelnik, populi, equitu«a, 

naris, morom (Cenzor); societati*, 
przełożony nad stowarzyszeniem 
dzierżawców ceł; artium, ludi 
m., nauczyciel; 2) podżegacz, po¬ 
radnik , m. ad despoliandum tem- 
plum. 

Magisterium, ii, w. zwierzchnictwo, 
urząd przełożonego; — przenoś, ra¬ 
da, nauka. 

Magistra, ae, i. przełożona; nau¬ 
czycielka , vita rustica parsimoniae 
magistra est. 

Magistratu*, as, w. urząd, magi¬ 
stratom petere, inire, accipere, 
deponere; urzędy u Rzymian by¬ 
ły: ordinarii, zwyczajne, stale, 
w oznaczonym czasio rozdawane, 
jak konsulat; extraordinarii nad¬ 
zwyczajne, które miały miejsce 
tylko w okolicznościach nadzwy- 
czajnych, jak dyktatora; curules, 
wyższe, konsulat, pretnra i edy- 
lostwo kurolne; albo plebcji, dla 
osób z gminu; majores, rozdawa¬ 
ne na zgromadzeniach Indu zwa¬ 
nych eomitia centuriata, jak kon¬ 
sulat, pretora, cenzura, lub mi¬ 
nom rozdawane na zebraniach lu¬ 
du zwanych eomitia tributa: edylo- 
stwo, trybunat Indu i t. d.; porów, 
imperium; b) urzędnik, proprinm 
magistratus intelligere se gerere 
personam eiritatis. 

M&gnanimitas, &tis, f. wielkość 
duszy, wspaniałomyślność. 

Magnammus, wielkomyślny, bo¬ 
haterski, vir. 

Magnes, fctLs, m. mieszkaniec krai¬ 
ny lub miasta Magnczyi, prayw. 
lapis M. lnb samo M., magnes; 
w licz. mu. Magnetes, um, m. 
Magnezyanie, mieszkańcy krainy 
zwanej Magnesia, ae, i. przy mo¬ 
rzu Egiejskićm. Stąd: a) Magnes- 
sa, ae, i. Magnezyanka; ó) Ma- 
gnotarches, ae, #». najwyższy 
urzędnik Magnezyi: c) Magnetis, 
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Idi*, i. do Magnezyi odnosząca 
fcię, Argo, okręt w mieście Paga- 
zio w krainie Magnezyi zbudowany 

Magneaift, ae, i. miasto: a) w Ka- 
ryi; b) w Lidyi. 

Magnl campi, Sram, m. miejsce 
niedaleko od Utyki. 

Magnlfloe, przj/ał (stop. wyż. -cen¬ 
zus, najw. -contissime), okazale, 
wyatawnie, wspaniale, świetnie, 
hojnie, przepysznie, znakomicie, 
donare aliquem; conriyio aliąnem 
pascere; convivinm comparare; cx- 
omare triclininm; hanitare, ri- 
vere; zaszczytnio, vincore, trinm- 
pharo: w wyrazach i przedstawie¬ 
niu się; szumnie, górno, chełpli¬ 
wie, collandare ałiqnem; jactaro 
aliqoid; loqni; z przesadą, ince- 
dew; pod względem uczuć i usi¬ 
łowań: wielkomyślnie, bardzo, 
sentire, loąni, appetere. 

Mognifloentia, ac, i. przepych, 
okazałość, epnlarnm; funerum ac 
sepulcrorum; aedificiorum; wiel¬ 
kość duszy, szlachetny sposób my¬ 
ślenia; chełpliwość; górność mo¬ 
wy, verborum. 

MagnUIoua, a, ną (st. wyż.-cen- 
tior, naiwyż. -centissimus) prze¬ 
pych lubiący, elegans non magni- 
ncus; w czynach: szlachetny; w sło¬ 
wach i obejścia się: chełpliwy, 
próżny, pyszniący się, poważny; 
w charakterze: wielkomyślny; o 
przedmiotach nieżywotnych: oka¬ 
zały, świetny, znakomity, wysta¬ 
wny, apparatns, fnnns, eremplum, 
ornatus; o czynach: świetny, ae- 
dilitas, factnm; o słowach i my¬ 
ślach: wzniosły, pełen zapału, di- 
cendi genus. 

Macniloąuentia, ae, i. wzniosłość, 
szczytność, górność mowy: 2) cheł¬ 
pliwość. 

Magnndąuua, a, urn, górno mó- 

wiący; 2) chełpliwy, talia magni- 
loąnns tumido mcmorarerat ore. 

Magnitfldo, inia, i. wielkość, a 
mianowicie: w przestrzeni, wiel¬ 
kość, ogrom, maris, fluminum, 
flnctnnm; pod względem liczby: 
wielkie mnóstwo, copiarum; frac- 
tmim; peenniae, aeris alicni; co 
do działania: wielkość, moc, tę- 
gość, frigoris; — przenoś, a) wiel¬ 
kość, znakomitość, rerum gesta- 
rum; bcneficij; szczegół, wysokie 
stanowisko, godność, dostojność, 
imperatoria; b) wielkość, wysoki 
stopień, supplicii, doloris, amorls, 
odii, pcricnD; szczegół, wielkość 
duszy, animi. 

Magnopóre, lub magno opere, prtjfih 
bardzo, mocno, usilnie, z nalega¬ 
niem; velle, desiderare, petere, 
cohortari, suadere, curare i t. p. 
w stop. najwyż. mazimopere pete¬ 
re; indigno ferre: w wysokim sto¬ 
pnia. bardzo, nadzwyczaj, szcze¬ 
gólnie, perturbari, dełectare, per- 
tinere aa aliqnid; res magno ope¬ 
re gestae (znakomite czyny wojen¬ 
ne); non m., nie bardzo, non m. 
ordinos serrare; nnlla m. clade 
accepta (nie poniósłszy żadnej wiel¬ 
kiej klęski); ut mihi dicendum ni¬ 
hil magnopere videatur (zdąjesię, 
ie nic tak dalece ważnego nie ma, 
coby powiedzieć wypadało. 

Magnus, a, nm, stop. wyż. major, 
najwyż. maximns, wielki, większy, 
największy, we wszelkich wzglę¬ 
dach, a mianowicie: 1) w prze¬ 
strzeni: wielki, wysoki, wzniosły, 
mons. domns, maximi aestua ma- 
ritimi; mazi mus Dannbins;- prze¬ 
noś. wielki, ważny, znaczny; lub 
wysoki, trudny, res; magnum pon- 
dus habituras iiteras; magnum 
rzecz wielka, wielkiej wagi, ma¬ 
gna curant dii; pod względem 
znaczenia, mocy, potęgi, zasług: 
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wielki, znakomity, nugnus hoc 
bello Themistocles fult; necbello 
major; stąd: Jupiter Optimus, Ma- 
jdmus (potentissimus); praetor ma¬ 
zi mus = dictator; w złój myśli: 
obrotny, przebiegły, fur; w wyra¬ 
żeniu: mocny, przesadny, yerba, 
imperia, minae; stąd: in majns 
eatollere, przesadzać, przedstawiać 
co więkazćm, aniżeli jest w isto¬ 
cie; in majus accipcre; in m. co- 
lebrare; in m. ferre; chełpliwy, 
próżny, yerba m.; sermones; lingua; 
stąd: aliquid magnum dicere, cheł¬ 
pić się; puduit magna locutum 
cedere; 2) w czasie: a) znaczny, 
długi, długo trwający, anni, men- 
ses; maguo (post) tempore; bj 
w odniesieniu do lat życia: stary, 
mmter magno natu (w podeszłym 
wieku); filius maximo uatu (naj¬ 
starszy); roajores natn, starzy 
(o senacie); samo majores, przod¬ 
kowie ; major annis seraginta, ma¬ 
jący lat przeszło 00; 3) co do 
liczby, ilości i wagi: liczny, zna¬ 
czny; stąd: w odniesieniu do war¬ 
tości, ceny: kosztowny, wysoki, 
drogi; magni lub magno, wysoko, 
drogo; majoris, drożej; maximi, 
bardzo drogo, przy słowach: eme- 
re, Teudere, aestimare, facere; 
ezistimare (poczytywać za rzecz 
ważną); magui esse (wielkie mieć 
znaczenie); magno illi ea cunctatio 
stetit (wiele go to ociąganie się ko¬ 
sztowało; 4) co do mocy; silny, 
mocny, wielki, głośny, sonus, vox, 
cl&mor, stridor i t p. 

Maius, a, um, czarodziejski, ars; 
Tieciow. magus, i, m. czarnoksię¬ 
żnik; maga, ae, i. czarownica. 

Maja, ae, i. córka Atlasa i Plejo- 
liy, matka Merkurego. 

Mijali*, is, m. wieprz. 
Majestaa, Ktis, ż. wielkość, za¬ 
szczyt, godność, dostojność ludu 

Bzymskiego w czasach rzeczypo- 
spolitej, a później cesarza; crimen 
majestatis, zbrodnia obrazy maje¬ 
statu; lex majestatis, prawo tyczą¬ 
ce się obrazy majestatu; stąd: ma¬ 
jestatem minuere, laedere, wykro¬ 
czyć przeciw godności monanehy 
albo ludu; majestatis condomnari; 
majestatis rei. 

Major, patrz maguufl. 
Majua, a, um, majowy, do maja 
należący, mensls M. lub sam M., 
miesiąc maj. 

Majuaoulua, a, um, nieco więk¬ 
szy; cura. 

Mała, ae, i. szczęka; 2) policzek. 
Malaoa, ae, i. miasto w Hiszpanii 

betyckiej. 
Malacia, ae, L cisza morska. 
Maie,pr2t/sl. (stop. wyż. pcjus; naj- 
wyż. pessime), źle, olere; restituin 
esse; małe alicui est; pejus alicoi 
accidit, gorzćj się komu powodzi. 
Stąd W szczegół.: «) pod wzglę¬ 
dem postępowania i zachowania 
się: źle, przewrotnie, opacznie, 
loqui; m. andire, być osławionym, 
być w złej opinii; consulere ali¬ 
cui; mereri de aliquo; pessime 
agitur mecum, bardzo mi się źle 
powodzi, nieszczęśliwy jestem; m. 
accipere aliquem, źle się z kim 
obejść, dac się komu we znaki; m. 
habere, carpere, źle się obchodzić; 
m. agere; m. facere alicui, wy¬ 
rządzić komu krzywdę; b) pod 
względem skutku, następstwa: źle, 
nieszczęśliwie, niekorzystnie, zgu¬ 
bnie, rem gerere, pugnare, vaga- 
ri, cadere (wypaść); emere, rcdi- 
uiere (drogo); rendere (tanio); 
poet. napróżno, bezskutecznie, ter 
m- 8ubłato ense; c) źle, zdradli¬ 
wie, agere; cogitare, (zamyślać 
co złego); szkodliwie, nioprzyja- 
źnie, sentire, eiistimare de aliquo; 
d) w odniesieniu do miejsca i cza- 
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su: nie na swojćm miejscu, nie- 
wczas, w porze niewłaściwej, m. 
si palpcre; m. salsus; m. sedulus, 
n poet. e) dla oznaczenia miary 
i stopnia: bardzo, tęgo, mocno, 
mnlcarc, nocere, odisse: cane pe- 
jus et angue ritabit chlainydem; 
m. raucns, dispar; stąd: o stopniu 
zanadto wygórowanym i wielkiej 
mierze: zbyt, zanadto, małe laxus, 
superbus, paryus, poet; albo o 
nizkim stopniu i malej mierze: nic 
dosyć, niedostatecznie, zaledwie, 
tegere, haerere, sustinere arina; 
m. densatus agger; m. percepti 
fruetns (w malej ilości); m. fortes 
undąe; m. viva caro; stąd: m. ple- 
nus, niezupełny; m. sonus, nie¬ 
roztropny; m. gratus, niewdzięcz¬ 
ny; m. parens, nieposłuszny; digi- 
tus m. pertinax (tylko pozornie o- 
kaznjący upór); statio m. fida cari- 
nis (przystań niepewna, niebez¬ 
pieczna dla okrętow). [Lakonii. 

Malea i Malca, ac, r. przylądek 
Malddice, pnt/sl. zlorzeczliwie. 
M&ledioens, tis, złorzeczący, po- 

twarzający. 
Maledico, dixi, dictum, 3. złorze¬ 

czyć, lżyć, szkalować- 
Maledictum, i, n. złorzeczenie, o- 

belga, in aiiquem conferre, couji- 
cere; w licz. mn. także: podusz- 
czaiiie, podburzanie. 

M&ledious, a, um, złorzecz! i wy, 
stop. w yż. -centior, najw. ccntissi- 
mus; rzecz, oszczerca, potwarca. 

Male&cio, feci, factuin, 3. źle 
czyuić, szkodzić- 

M&Lef&ctum, i, n. zły uczynek, 
występek. 

Maleficium, ii, n. zły uczynek, 
przestępstwo, zbrodnia, sine ma- 
leficio iter facere, bez zrobienia 
szkody. 

Malefieus, a, um, źle czyniący, 
niecnotliwy, nieżyczliwy, bezbo¬ 

żny, stop. wyż. -ceutior. najw. -ccu- 
tissimus; naturam maieficam nac- 
tus est in fingendo corpore; rzecz. 
złoczyńca. 

Maleauadua, a, um, źle doradza¬ 
jący, fames, poet. 

Malevcmtum, i, n. miasto Hirpi- 
nów w Samnium (Benewent). 

M&łewólena, tis, nieżyczliwy, nie¬ 
przyjazny. 

Malewólentift, ae, z. nieżyczliwość, 
niechęć, nienawiść; także: radość 
z czyjej szkody, yolnptas ex mało 
alterius sine emolnmento suo. 

Malevólu«, a, um, stop. wyż. -vo- 
lentior, najw. -Yolentissimus, nie¬ 
życzliwy, zazdrosny, alicni lub i u 
aliąiicm; kcczow. nieprzyjaciel, 
zazdrośnik, zawistnik. 

Maliea, eon, m. lud w południo¬ 
wo-zachodniej stronie Tessalii;stąd: 
a) Maiiacus sinus, odnoga morska 
między Tessalią i Achają, h) Ma- 
łiensis, e, malieńskń 

Malifer, era, crum, rodzący jabłka. 
Malignę*przysl. złośliwie, nieżycz¬ 

liwie, zazdrośnic, dicere; detrec- 
tare bcnefacta; skąpo, zbyt oszczę¬ 
dnie, dividero agrum plcbi. 

Maligwifcas, atis, ś. złośliwość, nie¬ 
chęć, zazdrość. 2) skąpstwo, skner¬ 
stwo. 

Malignus, a, um, złośliwy, żle ży¬ 
czący, zazdrosny; vulgus; skąpy;— 
przenoś, nieżyzny, nieurodzajny, 
terra, collis; słaby, mały, luz; 
szczupły, aditus. 

Malitia, ae, 2. złość, złe, niego¬ 
dziwa postępowanie, podejście, 
zdrad ii wość, chytrość, malitia est 
versnta ct fallax noccndi ratio. 

Malitióse, przysl. zdradliwie, pod¬ 
stępnie, agere &łiquid. 

Malitiósua, a, um, zdradliwy, pod¬ 
stępny, chytry, złośliwy, interpre- 
tatio juris; sika Maiitiosa, las 
w krainie Sabinów. 
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patrz Maler-. 
Malleólus» i, m. młotek; — prze¬ 

noś. a) młoda gałązka, zraz T latorośl, 
mianowicie winna, b) pocisk ogni¬ 
sty do zapalenia oblężonego miasta. 

Malleua, i, m. miot, szlaga. 
Maili, orum, tn. lud w Indyach 

nad rzeką Hydraotcm. 
Malloea, ae, i- miasto w Tessalii. 
Maiło*, i, i. miasto w Cylioyi. 
Mało, malui, maile, hardzićj chcieć, 

woleć, przekładać jedno pad dru¬ 
gie, aliqucm, lub aliąuid; z tryb. 
bez. rem obtinerc, z 4 przyp. 
i tryb. bez. maluit se diligi quam 
metui; CArcre me aspectu civium 
mailem, quam conspici; z tryb. 
łącz. mailem, dedisses mihi; mai¬ 
le aliciii omuia, lub m. alicui, 
być dla kogo życzliwszym. 

Malobftthron. lub -urn, i, «. drze¬ 
wo syryjskie, z którego otrzymy¬ 
wano olejek wonny do namaszcza¬ 
nia. 2) tenże sam olejek. 

Malum, i, a patrz malus. 
Malum, i, n. jabłko; aurea (pig¬ 

wy); — przenoś discordiae mit- 
tere, rzucić jabłko niezgody, dać 
powód do kłótni; ab ovo usque 
ad mała, od początku do końca. 

Malus, a, urn (stop. wyż. pejor; 
najwyż. pessimus), zły, lichy, po¬ 
dły, mianowicie: a) powierzcho¬ 
wnie: niepoczesny, nicpokażny, 
brzydki, pes, facies, crus; stąd: 
malum, i, «. ułomność; ó) pcid 
względem uzdatnienia w wykona¬ 
niu czynności: zły, niezdatny, li¬ 
chy, su tor, poeta, c) pod wzglę¬ 
dem moralnym: zły, złośliwy, nie¬ 
godziwy, bezbożny; malum, i, n. 
wada, przywara, ułomność; poct. 
także: bezprawie, zły postępek, 
zbrodnia, effodiuntur opcs, irriła- 
menta malornm; we względzie po¬ 
litycznym: zły, źle myślący, ci- 
ves. 2) we względzie stanu cia¬ 

ła i umysłu: zły, słaby, valetudo; 
ralctudo animi; quum omnis ac- 
ger fere pejor fiat; malum, i, m. 
cierpienie, słabość; przykry, odor; 
szkodliwy, szkodzący, manus, fali; 
szczegół, o truciżuie i rzeczach 
jadowitych: virus, cicuta, grami- 
na, dapes, także: lingua, oszczer¬ 
czy, jadowity, złośliwy; carmen, 
uszczypliwy; querimoniae, nik¬ 
czemne; o przepowiedniach: nie¬ 
przyjazny, złowrogi, arls, aleś; 
o wieściach, pogłoskach, donie¬ 
sieniach: przykry, szkodliwy, nun- 
cius; rumor; o mniemaniu wzglę¬ 
dem kogo, ocenianiu kogo: małam 
opinionem de aliquo hahere, zTe, 
niekorzystne powziąć o kim mrrte- 
pianie; m. fama, niesława; m. pu¬ 
der, fałszywy, także: ambitio; ha¬ 
niebny, libido; zły, szkodliwy, 
niebezpieczny, facinora, artes, 
exeinplum, mos; smutny, szkodli 
wy, nieszczęśliwy, res, pugrta, e- 
xitus; in pejorem partem mutari, 
zmienić się na gorsze; in pejus 
rucre, pogorszyć się; poct. ma¬ 
lum małe, ne gallina malum 
responset dura palato. Stąd: rz*- 
ciow. malum, i, n. nieszczęście, 
niebezpieczeństwo, przygoda, utra¬ 
pienie , dolegliwość, zgub®, mało 
assuctus; mało cum tuo; malum 
jako wykrzyknik w gniewie: quae, 
malum, est ista audacia? jakaż 
u licha jest ta odwaga? 

Malus, i, i. jabłoń; 2) malus, I, m. 
maszt, celeri saucius Africo; 3) 
drąg, za pomocą którego zawie¬ 
szano zasłonę w teatrze lub cyTku 
przeciw slocie lub promieniom sło¬ 
necznym, carbasus magnis inteota 
theatris, malos inter jactata tra- 
besąue. 

M&lra. i. ślaz. [familii. 
Mameroua, i, m. imię Rzymskićj 
Mamertini. orum, m- mieszkańcy 
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miasta Mesaany w Sycylii; itąd: 
Mamertinus, a, um, do Mamef- 
tynów należący. 

Mamiliua, a, urn, imię Rzymskiój 
familii. 

MamiUa, Ae, i. pierś. 
Mimmft, aet i. pierś, cycek. 
Mamurius, ii, m, nazwisko rzc- 

mieślnika, który robił tarcze zwa¬ 
ne aucilia, patrz ancile. 

Mamurra, ae, m. bogaty Rzymia¬ 
nin stanu rycerskiego z miasta 
Formii. 

Manoepa, oipis, m. zakttpnik, na¬ 
bywca , dzierżawca dochodów rzą¬ 
dowych; przedsiębiorca publicz¬ 
nych budowli i t. p. [zwisko. 

Manelnus, i, m. Rzymskie prze- 
Manoipium, lub manoiipium, ii, 
n. prawne, formalne kupno; lex 
mancipii, kontrakt kupna; jus man- 
cipii, prawo kupna; mancipio da- 
re, oddać jako własność, przedać, 
accipere, kupować; 2) prawo wła¬ 
sności jakiej rzeczy, własność; tćs 
mancipii, przedmioty, do których 
kto ma prawo własność!; 3) nie¬ 
wolnik lub niewolnica. 

JUantnpo lub manoupo, 1. oddać 
co komu na własność, quaedam 
mancipat usus, przez używanie 
nabywa się prawo własności. 

Mancua, a, um, ułomny, kaleka;— 
przenoś, niedokładny, slaby, rirtus, 
praetura. 

Mand&tum, i, n. polecenie, poru- 
czeuie, ustny lub na piśmie roz¬ 
kaz, m. perseąui, wykonywać; fal- 
lere, frangere, nie wypęlniać; ju- 
dicium mandati, proces w przed¬ 
miocie niewypełnienia zlecenia. 

Mand&tua., us, m. polecenie, roz¬ 
kaz, mandatu praetoris, z polece¬ 
nia pretora. [Sabinów. 

Mandola, ae, i. miejsce w krainie 
Maado, 1. polecić, przykazać, dać 

rozkaz ustnie lub na piśmie, ali- 

cui aliąuid, alicui de aliąua re, 
res maudata; ze spój. ut Inb no 
i tryb. łącz.: Yolusenus mandat, 
ut- rerertatur, Trebouius inauda- 
rerat, ne pateretur, buic mandat, 
Bhemos adeat; alicui lub pd ali- 
quem, kazać komu co powiedzićć, 
z 4 przyp. i tryb. bez. lub z mo¬ 
wą wprost (oratio directa); powie¬ 
rzyć, poruczyć, alicui magistra- 
tum, honorea; se lub vitam fugae 
(ratować się ucieczką); aliąuid meu- 
tibus (wrazić); aliąuid memoriae 
(nauczyć się na pamięć); aliąuid 
litoris (napisać, podać na piśmie); 
rersibus; Łistoriae; frnges Yetusta- 
ti (długo przechowywać); alicui 
st&tionem tuendae relpublicae; ali¬ 
cui curam rei; poet: hordea sul- 
cis, corpus humo. 

Mando, mandi, mansum, 3. żuć, 
przeżuwać; rzećzow. mansa, orum, 
n. rzeczy przeżuto; stąd: jeść, 
niszczyć, m&ndźtąue trahitąue mol- 
le pecua; lora. 

Maadtibii, orum, m. lud w Gallii 
coltyckićj. 

iCanduria, ae, ś. miasto Salenty- 
nów w niższej Italii. 

Manę, nieodm. n. poranek, rano, 
cum primo maue, zo świtem; mul 
to manę, bardzo rano; a manę dlei 
od rana, mano erat; vigilabat ad 
ipsum manę. 2) przytł, rano, bene 
manę, bardzo rano; hodie m., cras 
m., p os tri die m. 

Manę o, mansi, mansum, 2. zosta¬ 
wać na miejscu, przobywać, ba¬ 
wić, mieszkać gdzie; manetur, zo¬ 
staje się; doml; in loco; apud 
aliąuem; sub Jove frigido; z wyo¬ 
brażeniem trwałości: pozostać, cią¬ 
gle trwać, o żyjących i nieżywot¬ 
nych istotach, z dodatkiem nunc, 
adhuc, ad nostram aetatom i t. p 
nihil aemper suo statu manet; no- 
numenta ad nostram memoriam 
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manserunt, omnes munitiones in- 
tegrae manserunt; nomcnque tuum 
laudesąue manebunt; 6tąd: wy¬ 
trwać, wiernym pozostać, in aini- 
citia, in pacilone, in fidc, in of- 
ficio; maueat ergo, niech więc tak 
będzie; — przenoś, grozić ingens 
pericałum; czekać, prac mi a ma- 
nent; 2) przech. czekać, oczekiwać, 
adventum hostium; — przenoś, cze¬ 
kać, te gloria manet, te triste md- 
nebit supplicium. 

Manes, ium, tn. dusze zmarłych, 
cienie świata podziemnego; stąd. 
aj poet., o święcie podziemnym: 
vcuiet sub Manes imos. 

Manio*, ae, i. długi rękaw przy 
tunice; — przenoś, więzy na ręce, 
okowy, mani cis j&contein occupat; 
inanicas loYarijubet. 

Manloatua, a, urn, długie rękawy 
mający, tunica. 

Manifeste, przysł. jawnie, wi¬ 
docznie. 

Manifeato, 1. objawić, odkryć, hoc 
manifestatur, to się jasno daje wi¬ 
dzieć. 

Manifeato; przysł. jawnie, wi¬ 
docznie. 

Manifeatus, a, urn, jawny, oczywi¬ 
sty, widoczny, res, acelus, pecca- 
tum; Telle manifest* magis ei ii- 
lo babere, chcićć dokładnićj z nie¬ 
go samego wyczerpnąć; z przyp. 
drogim, manifest a vitae, dająca 
znaki życia; mendacii, sceleris. 

Manilius, a, um, nazwanie Rzym- 
skiego rodu; stąd: Manili&nus, a, 
um, do Mauiliusza odnoszący się. 

Manipul&rla, e, należący do od¬ 
działu żołnierzy pieszych, zwane¬ 
go manipolus; prosty, miles;ma- 
uipulans, dein centurio. 

MwnipuUtina, przysł. kompaniami, 
rotami. 

Manlpulus, i, m. garść, wiązka;— 
przenoś, rota, kompania, oddział 

żołnierzy pieszych, składający się 
z 120 ludzi; żołnierzy zaś zwa¬ 
nych triarii 60. Takiemu oddzia¬ 
łowi w czasach Romulusa służyła 
wiązka siana za chorągiew; 2) 
w ogóle: gromada. 

Maniua, ii, m. imię Rzymskie, 
przez skrócenie M. 

Manliua, a, om, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; przym. do Manłiu- 
sza należący; stąd: Manliinus, a, 
um, tyczący się Manliusza;i Man- 
lianum i n. posiadłość wiejska 
Cycerona. 

Matmus, i, n. (wyraz celtycki), 
kon Gallów, Celtów, ulubiony 
z powodu szybkiego biegu. 

Mano, 1. ciec, wypływać, sączyć 
się, fons subilice manat; aqua m. 
de nire; także o powietrzu i innych 
rzeczach: rozchodzie się, rozsze¬ 
rzać się, wychodzić; aar, qui per 
maria manat; manant ex arbore 
guttae; Herculis simulacrnm mul- 
to sudore inanatit (spotniał); — 
przenoś, a) powstawać, pochodzić 
z przyim. ex lab a i 6 przyp. fa¬ 
ma manaret a Mutina; peccata ex 
Titii8; b) rozchodzić się, rozsze¬ 
rzać się, z przyim. per i 4 przyp. 
malum m. per Italiam; fidei no¬ 
men m. latius; rozgłaszać się, sta¬ 
wać się znanym publiczności, ora- 
tionem mmquam manaturain pa¬ 
ta vi ; c) uchodzić, znikać, pójść 
w zapomnienie, de pectore; 2) 
przech. dać płynąć, wylewać, la- 
crimas; — przenoś, te manaro 80- 
lum mella potśtica. [wanie gdzie. 

Manaio, Cnis, i. pooyt, przeby- 
Manauefaclo, fSci, factum, 3. (na 
str. bier. mansuefio, factus, fieri), 
oswoić, ogłaskać, oblasiawió (o 
dzikich zwierzętach); — przenoś, 
ułagodzić, uśmierzyć, uspokoić, 
plebem; ze stanu dzikości wypro¬ 
wadzić, uobyczaić, homines* 
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Mansueaoo, suevi, suetum , 3. ła¬ 
godnieć, oswoić się, dać się ogła- 
Sk&ć. 

Mansuete,przyst. łagodnie, łaska¬ 
wie. 

Mansuetudo, mis, i. oswojenie się 
(dzikich zwierząt); — przenoś, ła¬ 
godność, powolność, imperii, mo- 
rum, animorum; 2) tytuł, które¬ 
go używano w przemawianiu do 
cesarzu w, mansuetudo tua. 

Mansuetua, a, um, oswojony; — 
przenoś, łagodny, spokojny, cichy, 
cur tam subito mansuetus fuerit, 
quom tam fuisset feras. 

Mantele, lub mantile, is, n. ręcznik. 
Mantioa, ae, i. sakwy. 
Mantinea, ae, i. miasto w Arka¬ 
dy!, krainie Peloponezu. 

Manto, us, i. córka Tyrezyasa, 
matkaMopsusa; 2) nimfa, wieszcz¬ 
ka, matka Enusa (Oeuus). 

MAntua, ae, i. miasto w Italii 
wyiszćj. 

Manublae, arum, 2. łupy, zdobycz 
wojenna; pieniądze ze sprzedaży 
łupów; udział wodza w zdobyczy. 

Manubrium, ii, w. rękojeść, trzo¬ 
nek, ucho u naczynia. 

Mimuninlo, ónis, i. udarowanie 
wolnością niewolnika; a) justa, u- 
rzędowne, formalne; per censum, 
por Yiudictam, per testamentum; 
non justa, mnićj uroczyste; inter 
amicos, per epistolam, per mensam. 

MannmHto, misi, missum, 3. wy¬ 
zwolić, wolnością niewolnika uda- 
rować. 

Manupretium, ii, n. zapłata za 
robotę; -- przenoś, w ogóle: na¬ 
groda, eversae civititis. 

M&nui, us, m. ręka, in manus su- 
mere, (in) manu tenerc; per manus 
trahere, z rąk do rąk porywać; 
(de) manu, własną ręką; inter 
manus auferri; in manibus esse; 
de manu in manum tradere; dla 

oznaczenia blizkości w przestrzeni 
i obecności w czasie; in manibus 
esse, być w blizkości; yictorlam 
in manibus yidere; ad manum es¬ 
se, h&bere aliąuem ad mauuiu 
scribae loco (pod ręką, przy so¬ 
bie); stąd: inter manus esse (pod 
ręką); tenere manu, wiedzieć z pe¬ 
wnością; manibus teneri, wpaść 
w oczy; — przenoś- r) trąba sło¬ 
nia; b) manus ferrea, hak żela¬ 
zny, wojenny, porów, harpago; 
c) garść, stado, gromada, oddział 
żołnierzy, piechoty i jazdy, manum 
facere, armare, colligere, condu- 
cere, comparare, cogere; m. eri- 
gua, parva, si nova manus cum 
yeteribus copiu se conjumisset; 
w ogóle: zebranie ludzi, orszak, 
zgraja, bonorum, comitum, con- 
juratorum, juvenum; poet. robo¬ 
tnicy, nos aeTa, manus, nayalia 
dernus; 2) męztwo, waleczność, 
manu fortis; manu capere urbes; 
usu manuąue; (yictas) manus da- 
re (poddać się); manu yincere; poet. 
committere manum Teucris; ma- 
dudi ferre in proclia; ad manum 
yenire, accedere, bić się wręcz, 
zetrzeć się; także: ad lub in ma¬ 
nus yenire; manum conserere, bić 
się; non manu neque vi; 3) w o- 
góle: moc, władza, haec non sunt 
in manu nostra; eipedita manUs, 
swobodna, bez przeszkód; porów, 
infero, injiclo i t. p.; 4) praca, ro¬ 
bota ręczna, dzieło sztuki, manu 
ąuaerere; manu sata; oppidum ma¬ 
nu munitum; artiticum manus mi- 
ratur; poet. aptius a summa eon- 
spiciare manu, pokaż się wtedy, gdy 
będziesz jak najpiękniej wystrojo¬ 
ny; 5) pismo, styl, alia, Alezi- 
dis manum amabam; manum ejus 
falso imitatus. 

Map&le, is, n namiot chałupa, 
także: wieś. 
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ttappft, m, i. serweta do stołu; 
2) chustka, którą w cyrku dawa¬ 
no znak do rozpoczęcia gonitw. 

Maraoanda, orum, n. główne mia¬ 
sto w Sogdyanie. 

M&rithon, Onis, m. i i. miejsce 
w Attyce, pamiętne zwycięztwem, 
które Milcyadcs odniósł nad Per¬ 
sami; stąd: Marathonius, a, um, 
do Maratonu odnoszący się. 

Harathos, i, i. miasto Fenicyi; stąd: 
Marathćnus, a, um, z Maratos 
pochodzący, maratoński. 

Marathrua, i, m. lab -um, i, n. 
koper. 

Maroellus, i, w. imię Rzymskićj 
familii; stąd: Marcellia, oram, n. 

uroczystość obchodzoua na cześć 
familii Marcella. 

Maroeo, mar cm, 2. być zwiędłym, 
wątłym, bezsilnym, rozmarzonym. 

Maroetoo, 6re, więdnąć, gnuśnieć, 
upadać na siłach. 

Maroidua t zwiędły, lilia marclda 
demittnnt caput. 

Maroiui, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; przym. do Marcyu- 
sza należący, saltus (w Liguryi); 
stąd: Marcianus, a, um, do Mar- 
cyusza odnoszący się. 

Maroómazmi, orum, m. szczep Swe- 
wów w Germanii; stąd: Marco- 
m&nnicus, a, um, do Markoma- 
nów należący. 

Marcus, i, m. Rzymskie przezwisko. 
Mardi, órum, m. lud przy morzu 

Kaspijskiem, w licz. poj. n&tione 
Mardus; 2) lud w górach prowin- 
cyi Persydy. 

Marę, is,«. morze; marli na morzu; 
nostrum, Śródziemne; supcrum 
Adryatyckie i Jońskie; inferum, 
Etruskie; przysłowia: marę coelo 
miscere, największe wysilenia ro¬ 
bić dla dopięcia czego; polliceri 
marla et montes, złote góry obie¬ 
cywać; in marę fundere aquas, 

P.-l. W. 

tłusty poleć smarować; stąd: wo¬ 
da morska, Chium maris ezpers. 

Marea, lub MareÓta, ae, ż. jezio¬ 
ro i miasto w niższym Egipcie; 
stąd: a) Mareotis, Idis, lub idos, 
i. do Mareoty odnosząca się, vi- 
tis; palus; h) Mareoticus, a, om, 
mareotycki; Mareoticum (wino m.). 

Margarita, ae, ż. perła. 
Margino, 1. wykładać, wysadzać 

brzegi, yiam. 
Margo, Tnis, m. i i. krawędź, 

brzeg, longo margine terrarum. 
M&rgum, i, m. miasto w Mezyi 

wyższej. 
Marianus, a, um, patrz Marius. 
Marloa, ae, z. nimfa przy Mintur- 

nie nad rzeką Lirys, którćj gaj 
dębowy był poświęcony, zwany 
lucus Maricae, lub samo Marica. 

Marlnua, a, um, do morza nale¬ 
żący, w morzu urodzony, morski, 
humor, latex, Yenus. 

Merita, ae, i. patrz maritus. 
Marit&lis, e, małżeński, vestis. 
Maritimua, a, um, na morzu znaj¬ 
dujący się lub odbywający się, 
praedones, imperium, cursus, di- 
micatio; nadmorski, ciritas, ora, 
rilla; m&ritima, orum, w. pomo¬ 
rze, okolice nadmorskie. 

Marlto, 1. żenić, wydawać za 
mąż; — przenoś, przywiązywać la¬ 
torośl do podpory, do drzewa, 
adulta ritiurn prop&gine altas ma- 
ritat populos. 

Maritus, a, um, małżeński, do mał¬ 
żeństwa należący; rzeczow. mari¬ 
tus, i, m. mąż, małżonek, i mari- 
ta, ae, z. żona, małżonka; poet. ma¬ 
ritus olens, kozieł. 

Marius, a, um, nazwa Rzymskie¬ 
go rodu, przym. do Maryusza na¬ 
leżący; stąd: Marianus, a, um, 
maryański. 

Marmarides, ae, m. mieszkaniec 
z Marmaryki (w Afryce). 
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Mannor, ćris, tn. marmur, dueent 
de marmore vultus; u poet. płasz¬ 
czyzna morska, morze, Incdum; 
in lento luctantur marmore tonsae; 
spumant vada marmore rerso. 

MarmÓreui, a, um, z marmuru, 
marmurowy, poet. podobny do 
marmuru, biały, gładki jak mar¬ 
mur, cervix, palma. [lii. 

Maro, flnis, tn. imię Rzymskiej fami- 
Maronda, lub -Ta, ae, i. miasto 
a) w krainie Samnitów. b) w Trą¬ 
cy!; stąd: Marouites, ae, m. miesz¬ 
kaniec Maronei, M&ronita. 

Marpósua, i, tn. góra na wyspie 
Paros; stąd: Marpesius, a, um, 
należący do Marpezu, cautes, 
rupes. 

Marrubium, ii, n. miasto w La- 
cyum; stąd: Marrubius, a, um, 
do Marrubium należący, gens. 

Marrftoini, orum, m. lud w Italii 
nad morzem Adryatyckićm; stąd: 
Marrucinus, a, um, Marrucynów 
tyczący się. 

Mara, Martis, m. bożek Vojny, 
ojciec Romulusa i Bema, stąd u- 
ważany za bóstwo opiekuńcze na¬ 
rodu Rzymskiego; także: Stella 
Martis, Mars, planeta; stąd: a) 

rozruch wojenny, zgiełk, wrzawa, 
walka, bitwa, inradunt Martcm, 
rozpoczynają walkę; suo Martę, 
o* własnych silach, bez obećj po¬ 
mocy; także; rodzaj walki, equi- 
tem suo Martę pugnare (gdy jeź¬ 
dziec walczył siedząc na koniu); 
alieno Martę (gdy walczył pieszo 
zsiadłszy z konia); ó) szczęście wo¬ 
jenne, wypadek walki, aetjuato 
lub acquo Martę; M anceps; c) 
waleczność, Martom accendcrc can¬ 
tu; si p&trii quid Martis babes. 
Stąd: a) Martialis, marsowy; tak¬ 
ie: do legionu Marsa należący, 
militec; b) Martius, a, um, do- 
Marsa należący, od niego pocho¬ 

dzący, marsowy; M. men sil, ma¬ 
rzec. Marsowi poświęcony, Calen- 
dae M., pierwszy dzioń marca; 
campus M., pole marsowe; legio 
Mm legion Marsa; — przenoś, wo¬ 
jenny bitny, M. proles; także: do 
planety Marsa należący, fulgor. 

Marii, orum, m. lud w Lacyum 
niedaleko jeziora Fucinus, miał 
czynny udział w wojnie ze sprzy¬ 
mierzeńcami, zwanej bellum so- 
ciale, przym. Marsus, &f um, do 
Marsów odnoszący się, duellum 
(bellum); aper; Marsicus, a, um, 
tyczący się Marsów. 

Marsupium, ii, n. wtorek na pie¬ 
niądze. 

Marsy a®, lub -ya, ae, m. satyr, 
flecista; 2) rzeka we Frygli wiel¬ 
kiej, wpadająca do Meandra* 

Martialis, e, patrz Mars. 
Martioola, ae, tn. iż. czciciel albo 
czcicielka Marsa. 

Martigena, ąe, tn. i z. syn lub 
córka Marsa.' 

Martiua, a, um, patrz Mars. 
Mas, mSris, m. męzki, rodzaju męz- 

kiego; rzcczow. mężczyzna, samiec; 
2) mężny, odważny, śmiały, ani- 
mos mares eiacuit. 

Maaculinui, a, um, męzki. 
Maaoulua, a, um, męzki, genur,— 
przenoś, mężny, odważny, nieu¬ 
straszony, proles. 

Massa^ ae, i. massa, materyal nie¬ 
wyrobiony, bryła, lactis coacti, 
sćr, auri; acris; qu&e pressa dru 
massa latucre sub illa (o pier¬ 
wiastkowym odmęcie żywiołów 
świat składających). 

Maiiaei?li, orum, tn. lud w Ku- 
midyi. 

Mau&getae, firujd, tn. lud w Scy- 
tyi azyatyckicj nad morzem Ka- 
spijskióm. 

Maniom, 1, m. góra między La¬ 
cyum i Kampanią; rtnum M.; hu- 
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mor M. i samo Massicum, wino 
raaasyckie. 

Muallift, ae, i. miasto w Gallii 
narboneńskićj; Massiliensis, e, do- 
Massylii należący i Massilienses, 
ium, fł». Massylieńczycy. 

Mawyli, oram, m. lud w Numi- 
dyi; stąd: Massy lus, a, um, mas- 
sylski, w ogóle*, afrykański. 

Mastruoa lub -ga, ao, i. kożuch 
barani; stąd: mastrucatus, a, um, 
takim kożuchem odziany. 

iStUra, patrz Matcris. 
Matellio, onis, L nocne naczynie. 
Mater, tris, i. matka, (o boginiach, 
ludziach i zwierzętach), magna ma¬ 
ter deornm, Cybele; żona, mał¬ 
żonka, matres atąue riri; pani, 
gospodyni domu, mater familias;- 
przenoś, pień drzewa, absciudens 
plantas de corpore matrum; źró¬ 
dło, przyczyna, początek czego, 
sapientia bonarum artium mater; 
intemperantia omnium perturba- 
tionum mater; poet.: miłość ma¬ 
cierzyńska, matrem labare sensit. 

Ma tero ula, ae, L mateczka, ma- 
tnleńka. 

Materia, ac, i materies, ei, i. ma- 
teryat, przedmiot do pożywienia, 
palenia, budowli i L p.; o?um du- 
rum Talentissimae materiao est; ar¬ 
bom m consectione omnique materia 
partim ad calefaciendum ighi adhi- 
bito et ad mitigandum ci bum uti- 
mur, partim ad aedińcandum; — 
przenoś, a) powód, przyczyna, se- 
ditionis, belli, malorum, in?idiae; 
b) materya, treść, przedmiot, ad 
jocandum; sermonum; artis, aequi- 
tatis; sumite materiam, qui scri- 
bitis, restris aequam riribus; pro 
m., stosownie do przedmiotu; poct.: 
zasób, zapas, ficti; c) usposobienie, 
in humanis animis; ad audaciam, 
ad cupiditatem; ingentis decoris; 

p.-i. w. 

alicujus; poet:charakter, son mm 
materia digna perire tua. 

Materio, 1. z drzewa budować, ae- 
des małe materiat&e. 

Materlor, ari, robić zapas drze¬ 
wa, sprowadzać drzewo. 

Mat&ris iub mataris, is, lub ma- 
tara, ae, i. (wyraz celtycki) ro¬ 
dzaj pocisku. 

Maternus, a, um, macierzyński, 
od matki pochodzący. 

M&tertera, ae, ż. siostra matki, 
ciotka. 

Mathematums, a,um, matematy¬ 
czny; rzeczow. matematyk. 

Matlnus, i, w. góra w Apulii; 
ztąd: Matinns, a. um, do Matinu 
odnoszący się, apis Matina; cacu- 
mina. 

Matieoo, ónis, ź. miasto w GalUi 
lugduneńskićj. 

Matiua, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Matr&lia, ium, n. święto bogini 
zwanej Mater Matuta, które ob¬ 
chodziły same tylko kobiety 11. 
czerwca. 

Matrloida, ae, m. matkobójca. 
Matricidium, ii, «. matkobójstwo. 
MRtrimónium, ii, n. małżeństwo, 
habere aliqu&m in matrimonio, 
mieć za żonę; in matrimonium du- 
ęere, ożenić się. 

Matrimus, a, um, mający matkę 
jeszcze żyjącą. 

Matrix, Tcis, z. maciora. 
MatrOna, ae, z. niewiasta powa¬ 
żna stanem i wiekiem; w ogóle: żo¬ 
na, małżonka. 

Matrona, ac, m. rzeka w Gallii 
lugduneńskiej, Mama. 

M&tron&lls, e, ściągający się do 
matrony, małżeński; matronalla, 
ium, święto obchodzone przez ko¬ 
biety w marcu na cześć'Marsa. 

Matru&Lis, is, *». i i. brat ciote¬ 
czny lub siostra. 

17 
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MatU, ae, L mała, rogóźka z si¬ 
towia. 

MaturAte, pny&ł. wcześnie, ry¬ 
chło. 

HaturAtio, ónis, z. kwapienie się, 
przyśpieszenie. 

MatGre, przytl. w czas, w porę, 
occurrere, sen tire; A) prędko, wcze¬ 
śnie, proficisci, ycnire i t. p.; ex- 
epectatione maturius (prędzej ani¬ 
żeli się spodziewano); zaprędko, 
maturę decessit, maturo seuem 
fieri. 

Matureaco, maturui,3. dojrzewać, 
frumentum; — dorastać, dochodzić 
lat, wieku dojrzałego, pudla; — 
przenoś, przychodzić do doskona¬ 
łości, Tirtus maturescens. 

Matur! ta*, atis, i. dojrzałość, fru- 
gum, frumontorum: właściwa po¬ 
ra, czas po temu, aetatis ad pru- 
dcntiam; tempo mm; rei; -pJ7«n. 
dojrzałość, doskonałe rozwinięcie, 
ilłud iu me esse perfectum et ha- 
bere maturitatem suam. 

Maturo, 1. dojrzałość przyśpieszać, 
annus maturat uvas; na str. bier. 
dojrzewać, — przenoś, a) w czasie 
właściwym, w stosownćj porze co 
robić, multa maturare datur, poct.; 
b)przyspieszać, coepta; alicui mor- 
tem; necem; i ter ; fugam; z tryb- 
bezok. venire, ab urbe proficisci, 
transducere; pergero iter; signum 
dare; 2) nieprzech. śpieszyć, in 
Africam; maturaadum ratus; ma- 
torato opus est. 

MatGrus, a, um, dojrzały, fniges, 
pocma; o wieku: dojrzały, doro¬ 
sły, pełnoletni; także: sędziwy, 
stateczny, aevi maturus Acestos; 
pod względem rozwinięcia dzia¬ 
łania: dojrzały, przysposobiony, 
blizki, seditio. quae jam matura 
Yideiis; causa belli (należycie uza¬ 
sadniona): maturum vidcbatur re- 
peti patriam (zdawało się, że jest 

stosowna pora); także: maturum 
ratus; ąuibus erat missio matura; 
seribendi exspcctandum tempus 
maturius (właściwszy); aetas ma¬ 
tura tantis rebus; w odniesieniu 
do rozumu: dojrzały, animi lub 
animo, u poet.; 2) wczesny, rychły, 
hiems, decessio, mors, honores; 
sum maturior illo (wcześniej przy¬ 
byłem); nagły, prędki, szybki, 
yictoria, judicium. 

MatGta, ae, i. Ino, córka Kadmu- 
sa, jako bogini zwana u Rzymian 
Mater Matuta, u Greków Leu- 
cothea. 

Matutinua, a, um, porankowy, 
ranny, tempora; salutatio: poet.. 
pater (Janus) m. w rannej porze 
wzywany;* Acneas se m. agebat, 
rano przybył. 

Mauri, onim, m. Maurowie\przym- 
a) Maurus, a, um, do Maurów 
należący; w ogóle: afrykański, 
także: punicki; b) MauritSnia, ae, 
i. kraina Maurów w pólnocnćj 
Afryce. 

Maurasia, ae, i —Mauritania; stąd: 
Maurusius, a, um, maurytański, 
w ogóle: afrykański i Maurusti, 
Mauruzyanie, Maurytanowie. 

Mavore,tis, wyraz daw. i poet.r= 
Mars; stąd: Marortius, a, um, 
marsowy, do Marsa należący, po¬ 
chodzący od niego, rzeczow. o Mc- 
lcagrze, który był synem Marsa. 

Maxilla, ae, i. szczęka. 
Maxime, patrz magis. 
Maadrnopere, patrz magnopere. 
Maiimun, patrz magnus. 
Mazaoa, ae, i. główne miasto Kap- 
padocyi. 

M&z&gae,arum, i. miasto wIndyacb. 
Meatue, us, r%. ruch, przechód, 
bieg, solia lunaeque. 

Mcddix, icis, m. urzędnik u Os- 
ków; stąd-: Meddiztuticus, naj¬ 
wyższy urzędnik. 
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Medfta, ae, i. córka Eety króla 
Kolchidy, siostra Abayrta; gło¬ 
śna z czarów; stąd: Meaeis, Idis, 
i. należąca do Medei, czarodziej¬ 
ska, limba. 

Modela, ae, i. leczenie, lekarstwo. 
Medecr, 5ri, leczyć, być pomo¬ 

cnym, zaradzać, właś. i przenoś, 
z przyp. 3 rzadko z 4; morbo, ca- 
piti; inopiae rei frumcntariae; in- 
commodis omnmm; ars medendi, 
sztuka leczenia; medens, lekarz. 

Medi, omm, m. Medowie, mie¬ 
szkańcy krainy zwanej Media, ac, 
i. Medya; w ogóle: Persowie, As- 
syryjczycy, Parto wie; w licz. poj. 
Medos, Medyjczyk, Pers; stąd: 
Mcdicus, a,um, medyjski; w ogó¬ 
le: perski, assyryjski. 

Medlastlnua, a, urn, sługa, nie¬ 
wolnik do różnych posług używany. 

Medic&bilis, o, dający się uleczyć. 
Medio&men, Inis, «. lekarstwo, śro¬ 
dek ratowania zdrowia, rita me- 
dicamine reddita; poet. czary, 
agnus medicamine fiet; przypra¬ 
wa; poet. piększydio, bielidło, 
formae. 

Medlo&mentum, i, «. lekarstw'o 
wewnętrzne lub zewnętrzne; me- 
dicamentis delibutus; salubre, sn- 
lutare;—przenoś. środek pomocni¬ 
czy, Laborum; trucizna; piększy- 
dlo; — przenoś, środki przyozdo¬ 
bienia mowy, medicamenta fuca- 
ti candoris. 

Medloatus, a, um, pomocny zdro¬ 
wiu, służący do leczenia. 

Medicatua, us,m. czarowanie, czary. 
Mediclna, ae, ż. lekarstwo, medi- 
cinam adhibere, darc a licuj ■ nau¬ 
ka lekarska, m. ererccre;—przen 
środek zaradczy przynoszący ul¬ 
gę, pociecha, non egeo mediciua; 
ezspectare medicinam temporis. 

Medioo, 1. leczyć, uzdrawiać; — 
przenoś, przyprawiać, zaprawiać, 

zwilżać, smarować, nacierać i t p. 
u poet. i późn. pisarzy; somnus 
medicatus (czarami sprowadzony). 

Medicor, 1. leczyć, u poet. 
Mcdicus, a, um, leczący; digitus 

mcdicus, lub samo med., czwar¬ 
ty palec u ręki; neczow. medi- 
cus, i, m, lekarz. 

Medie, przysl. miernie, średnio. 
Medietaa, Stis, i. środek. 
Medimnum, i, n i -us, i, f* mia¬ 
ra u Greków zawierająca około 12 
garncy; przyp. drugi L. m. medi- 
znnum. 

Mediooria, e, mierny, niewiele 
znaczący, mało ważny, w znacz, 
wlaś. i przenoś,; orator, familia, 
eloąuentia; non m., znaczny; non 
m. animus, wzniosły, wysoko się¬ 
gający; medioerja gerere, rzeczy 
małćj wagi robić. 

MediocritM,atis, i. mierność, nie¬ 
wielkie znaczenie, mediocritas, 
quae est inter nimium et parum; ma- 
gniiicentiam ad mcdiocritatem re- 
vocare; aurea, iugenii jiudicendo. 

Msdiocriter, pny*l. miernie, śre¬ 
dnio; non m., znacznie, bardzo, 
niemało; 2) łagodnie, z umiarko¬ 
waniem, non m. ferre aliąuid. 

Mediol&num, i, n. miasto Insu- 
brów w Galliicyzalpińskiej; stąd: 
Mediolanensis, e, należący do 
Medyolanu, i Mediolanensea, ium, 
77i. Mcdyolańczykowie 

Mediomatrioi, orum, vi. lud w Gal- 
łii belgijskiej. 

Medion, ónis, miasto w Akama- 
nii; stąd. Medionii, orum, m. 
mieszkańcy Medyonu. 

Meditabundus, a, um, zamyślo¬ 
ny, pilnie się nad czem zastana¬ 
wiający. 

Meditatio, onis, ż. rozmyślanie, 
zastanawianie się, rozwaga w ce¬ 
lu uskutecznien a czego, obeundi 
muneris; amid naturae ritium mc- 
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ditaiione sustulerunt; sposobienie 
sic do czego, mortis; futuri mali. 

MedilerrŁneus, a, nm, śródziem¬ 
ny, opodal od morza leżący, re- 
gio; rzeczow. meditcrranea, oram, 
n. środkowa część kraju. 

Maditor, 1. rozmyślać nad czćm* 
rozważać, roztrząsać; aliąuid, de 
aliąua re; ze zdan. względ; medi- 
Łabor, ąuomodo cnm i 11 o loąuar, 
meditatus, bier. rozważany, roz¬ 
trząsany, nihil feci non antę me- 
dit&tum, Cic. Harusp. 2 ; szczeg. 
myślćć o czem, w celu przyspo¬ 
sobienia, rersus; ad dicendum; 
in proelia; także, z tryb. bezok. 
proficisci; ślęczyć nad czćm, pil¬ 
nie się ćwieryć, Demosthenes per- 
fecit meditaudo. 

Medium, ii, patrz medius. 
Mediuo, a, mn, 1) w przestrzeni 
al średni, wc środku znajdujący 
się, z przyp. 2; eligerc locum ea- 
rum regionum medimn; poet. me¬ 
dium coeli terraeąue per agra, 
(między); także: medio coeli ter¬ 
raeąue; pośród, in m. colle, a me¬ 
dio spatio, od połowy; ex medio 
itinere, wśród podróży; e mediia 
Caesaris partibns, z pośród; rzecz. 
medium, ii, n. środek, punkt środ¬ 
kowy, mianow. w wojsku: hufiec, 
oddział średni; w państwie: miej¬ 
sce, w którem się coś publicznie 
odbywa, w którem kto publicznie 
występuje; stąd: in medio pone- 
re. przedstawić do wspólnego na¬ 
radzenia się; in medio relinąuere, 
rzecz nierozstrzygnioną zostawić; 
w ogóle: powszeehność, świat, ży¬ 
cie, de medio recederc, ustąpić 
z miejsca publicznego; aliąuem 
tołlere de medio, zgładzić Sprzą¬ 
tnąć, zabić; e medio, z życia pu¬ 
blicznego; verba e medio, słowa 
powszechnie znane, i L p.; in me¬ 
dium proferre aliąuid, dać się 

t 

słyszćć, odezwać się z czćm; pu¬ 
blicznie coś objawić; in mediom 
ąnaerere, dare (na użytek publi¬ 
czny) ; in medio posita (rzeczy do 
wspólnego wszystkich użytku słu¬ 
żące); in mediom consulere, wspól¬ 
nie się naradzać względem przed¬ 
miotów dobra publicznego; bj - 
przenoś, we ŚTodku stojący, trzy¬ 
mający się drogi średuićj; skła¬ 
niający się na dwie strony; u poet. 
pośredniczący lub przeszkadzają¬ 
cy, medium »e gerere; pacis bol- 
li que medius; fratris et sorOris 
(między bratem i siostrą); paci se 
medium offerre (być pośredni¬ 
kiem); bezstronny, dwuznaczny, 
obojętny, responsum; mierny, ma¬ 
ło znaczący, zwyczajny, pospoli¬ 
ty =3 mediocris, bella, ruigus, 
plebs; non m., niepospolity; 2) 
w odniesieniu do czasn: pośredni, 
półowiczny, środkujący między 
dwoma punktami czasu, m. dies, 
południe: in medios dormire dica 
(do południa); media aestate, wśród 
lata; stąd: medio sermone, wśród 
rozmowy; rzeczow. medium, ii, n. 
środek, czas pośredni; poet.: noc 
longnm in medio tempus, nie wie¬ 
le upłynęło czasu w pośród tego. 

Medius Fidiua, patrz Fidius. 
Medix, patrz Meddiz. 
Medobrega, ae, i. miasto w Lu¬ 

zy tanii: stąd: Medobregenses, iuin, 
m. Medobregensowie. 

Medon, ontis, m. syn króla Ko- 
drusa, pierwszy archon w Ate¬ 
nach; stąd: Medontfdae, arom, 
m. potomkowie Medonta. 

Medulla, ao, ż. szpik, rdzeń, ją¬ 
dro; — przenoś, o uczuciu wewnę¬ 
trznym boleści: est (comeditt mol- 
lis flamrna mcdullas; certius ac- 
cipiet d&tanum propiusąue medul- 
lis; o serdecznćm przywiązaniu: 
tu mihi haeres in medullis. 
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Medullia, ae, i. miasteczko w La- 
cyum; stąd: Medullinus, a, nm, 
z Medullii rzymski przydomek. 

1. Modus# i, m. patrz Medi. 
2. Modus/ i, m. rzeka w Persyi; 

poet.: Medum f lumen, 2) syn Me- 
dei. 

Mednsa, ae, i. córka Fcrfcusa, 
matka Pegaza, jedna z Gorgon 
(patrz Gorgo); stąd: Medusaeus, 
a, um, do Meduzy odnoszący si$. 

Meg&era, ae, ż. jedna z trzech 
furyj. 

Megalenata i Megalesia, ium, n. 
Megalezya, uroczystość obcho¬ 
dzona na cześć Cybeli zwanej Ma¬ 
gna Mater w dniu 4 kwietnia: 
także: Megalesia iudi. 

Meg&lopólla, is, i. miasto w Ar¬ 
kady!; stąd: aj Megalopolltae, 
arum, w. Megalopołici. b) Megalo- 
polit&nus, a, um, mcgalopolitański 
i Megalopolitani, Megalopolitanie. 

Megara, ae, z. zwykle: Mcgfcra, 
orum, n. miasto w Megarydzie, 
stąd: a) Megareus, a, um, mc- 
garejski; Megarea, orum, «. pola 
do Megary należące., b) Megareus, 
ei i eos, m. z Megary. cj Mega- 
ricufl, a, um, do Megary należą¬ 
cy i Megarici, orum, m. zwo¬ 
lennicy Euklidesa z Megary. d) 
Megarus, a um, do Megary należą¬ 
cy, 2) miasto y Sycylii. 

Megturena, eos, m. patrz Mogara, 
2) syu Neptuna, ojciec Hippome- 
nesa, stąd: MegarSius, a, um, 
do Megareusa należący. 

MegirU, Idis, z. miasto w Sycylii. 
Megara*, a, um, patrz Megara. 
Meherctile, patrz Hercules. 
Mego, Srfc, mocz wypuszczać. 
Mel, mellis, n. miód; przenoś, sło¬ 
dycz, przyjemność, hoc jurat et 
melli eet; fidis enim, aanare potf- 
tica nella te solum. 

Melae, arum, i. i Melos, ium, * 
miasteczko w Sańmi um. 

Melampue, pódis, m. syn Amy- 
taona, lekarz i wieszcz. 

MelanchólictLS, a, um.mclancho- 
liczny. 

Melanippe, 6s, i. siostra Antyo- 
py królowej Amazonek; 2) córka 
Lola lub Dcsmontesa, siatka Beo- 
ta i Ankla. 

Melanippua, i, m. syn Akasta, 
Tebańczyk. 

Mel&nthiua, ii, m. pasterz kóz 
Ulissesa. 

Melantho, us, r. córka Deukalio- 
na i nimfy morskiój. 

Melanfchua, i, m. r/eka Sarmacyi; 
2) król Elidy, ojciec Kodrnsa. 

Melanurus, i, m. gatunek ryby 
morskiej. 

Melu, Snis, lub Snos, m imię 
kilku rzek: w Tessalii, Tracyi 
i w innych miejscach. 

Meldi, orum, m. lud w Galin cel¬ 
tyckiej. 

Mele&ger i Mele&gros, i, m. syn 
Eneusza króla Kalidonii i Altei; 
stąd: Meleagrldes, um, i. siostry 
Meleagra. 

Meliboea, ae% z. miasto w Tessa¬ 
lii; stąd: Meliboeus, a, um, me- 
libejski, dux (Filoktet); pur¬ 
pura. 

Melioerta, lub -tes, ae, m. syn 
Iiiony i Atamauta. 

Melicus, a.um, muzykalny, li¬ 
ryczny, sonus, poema. 

Melilótoa, i, ż. i -ton, i, n. ga¬ 
tunek koniczyny. 

Melior, patrz bonus. 
MelisphyUum, i, n. melissa. 
Molita, ae, i -5, £s, i. wyspa Mal¬ 
ta między Sycylią i Afryką z mia¬ 
stem tegoż nazwiska; stąd: Meli- 
tensis, e, meliteński, maltański, 
z Malty; 2) nazwisko nimfy mor- 
tkiój. 
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Melius, patrz bcne i bonus. 
Meliuoeule, przysl. lepiej nieco, od 

mełiuscuks, a, om, trochę Lepszy. 
Maila, i Mela, ae, i. rzeka w Ita¬ 
lii wyższćj. [apis. 

Mellifer, era, erum, miodorodny, 
Mellitus, a, um, miodowy, miodem 
zaprawny; — przenoś, miły, przy- 
jemny. 

Melodunuzn* i, n. miasto w Galłii 
celtyckiej. 

Helci, n. śpiew, pieśń, poet. 
iCtloi, i, z. jedna z wysp Spora- 
dyjslich na morzu Egiejskićm; 
stąd: Melios, a, um, do wyspy 
Mci os odnoszący się. 

Melpomśne, es, L muza poezyi 
tragicznej. 

Membrana, ae, i. btooa w ciole 
Zwierząt; poet. slcóra węża; par- 
gamin do pisania. 

Membran ula, ae, i. skóreczka, per¬ 
gamin. 

Mambr&tŁm 9 przysł. częściami, 
członkami, od członka do człon¬ 
ka; deperdere sensom; — przenoś, 
pojedyaczo, po szczególe, w zda¬ 
niach krótkich, urywkowych, di- 
cere. 

Mambrum, i, n. członek ciała; 2) 
część całości, np. domu, okrętu; 
część okresu. 

Karnet, patrz ego. 
Mamlni, isse, przypominać sobie, 

miętać, mieć w pamięci, z prz. 
lub 4. constanti&e; bcneficia, 

numer os; et haec meminiase ju?a- 
bit; z przyim. de, do omnibus; 
z przyp. 4 i tr. bez. memini te 
mini narrare; meministis, me ita 
distribuisse; ze zdaniem względ.: 
meministis, quanta hominum esset 
admiratio; ze spój. quum, memini, 
quum mihi desipere ridebare; 2) 
wspominać o czćm, wzmiankować, 
mcministi de exsułibus. 

Mammtaa,a, um, nazwanie Bzym- 

skiego rodu: stąd: hTcmmiSnus, 
a, um, do Memmiusza należący. 

Me mu on, onis, m. syn Tytoaa 
i Aurory, król Etyopii; stąd: 
Memnonius, a, um, wschodni, 
color (czarny); 2) Grek z wyspy 
Eodus, wódz Daryusza Kodoma- 
na; 3) wódz Aleksandra Wiel¬ 
kiego. 

Memor, óris, pomny, pamiętny, 
rrjstin&rum rirtutum; wdzięczny, 
beneficiomm; mściwy, ob i ram 
mentorem saerao Junonis; b) bacz¬ 
ny; e) mąjący dobrą pamięć; 2) 
przypominający nam co, impres- 
sit mentorem dente notam; per- 
scribere aliąuid memori renu. 

MemorŁbilis, e, wspomnienia go- 
day, zasługujący na wspomnienie, 
znakomity. 

Mamorandue, a, um, pamiętny, 
pamięci godny. 

MamÓria, ae, i. pamięć, władza 
przypominania, bona, tenacissima; 
memoria tan ta fuit, memeriae man- 
dare: memoriam ezercere; memo¬ 
ria comprehendere, complecti, te- 
nere; hoc in memoria mea peni- 
tus insedit; hoc est mihi In me- 
aoria; ex memoria eiponere (mó¬ 
wić z pamięci); 2) pamiętanie; a) 
w odniesienia do przeszłości: przy¬ 
pominanie , alicujus lub alicujus 
rei, memoria diguus; aemoriam 
alienjus rei deponere; memoria 
alicujus rei exddit lub abiit lub 
abolent (zapomniano o czćm); in 
memoriam alicujns rei redire 
(przypomnieć); memoriam rei obli- 
vione dciere (zapomnićć); haoc res 
affert mihi memoriam Platonie 
(przypomina mi); b) względem rze¬ 
czy przyszłych: myśl, rozmyśla¬ 
nia, pericnli; bellt inferendi; 3) 
często się odnosi do czasu i rze¬ 
czy przeszłych, których trwa pa¬ 
mięć; nostra memoria, za naszych 
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czasów; philosopM hu jus mamo- Mendax, *cis, kłamliwy rzeczow. 
riae; usque ad nostram memori&m, kłamca; — przenoś, o rzeczach 
aż do naszych czasów; in omni nieiywot.: aj łudzący, zwodniczy, 
memoria; omni m. et antę et po- visa, speculum, forma; poct. fun- 
stea; paullo supra hanc m.; pue- dus, grunt, który zdaje się wiele 
ritiae memoriam repetere; memo- obiecywać, a zawodzi nadzieję; 
ria mtfltorum annorum; post ho- b) zmyślony, fałszywy, dainnum, 
minum memoriam, jak dawno pa- infamia; c) nienaturalny, przypra- 
mięć ludzka zasięgnąć może; stąd: wny, pennae. 
zdarzenie, wypadek, reteris cu- Mendea, gtis, i. miasto w Egip- 
jusdam memoriae recordatio; opo- cie; stąd: Mendesius, a, um, men- 
wiadanie, dzieje, pamiętniki, de dezyjski. 
Magonis interitu dupler memo- Mendicita*, Rtis, i. żebractwo, 
ria prodita est; m. publica. stan wielkiego niedostatku, men- 

Memorióla, ąc, i. mała pamięć. dicitatem perpeti. (mużnę. 
Memoriter, przy*/. na pamięć, z pa- Mendico, 1. żebrać, prosić o jał- 

mięci, respondere, pronunciare; Mendlout, a, um, żebracki, bar- 
przypominając co sobie, cogno- dzo ubogi; rzecz, żebrak; w licz. 
scere. mn. o kapłanach Cybeli, którzy 

Memóro, 1. wspominać, opowia- dla siebie jałmużnę zbierali; — 
dać, mówić,-aliąuid lub z 4 prz. przenoś, instrumentom mendicum, 
i tryb. bez.; de aliąua re; ze zd. narzędzie bardzo nikczemne, 
względ. Mendo a©, przt/sł. błędnie, niepo- 

Memphis, is, Inb Ydis, i. miasto prawnie, scribere. 
▼ środkowym Egipcie, stolica Mendóaua, a, um, błędny, nicpo- 
królów Egipskich; stąd; a) Mem- prawny, pełen błędów, historia 
phitfcus, a, um, tyczący się mia- mendosior, 2) robiący błędy, np. 
eta Memfis, albo Egiptu, poet.: w pisaniu, serrus. 
bj Mempbltis, tdis, z. należąca do Mendum, i, w. i menda, ac, i. 
Memfis lub do Egiptu. wada, skaza na ciele; — przenoś. 

Menae, arom, i. miasto w Sycy- błąd, omyłka w pisaniu, racho- 
kii; stąd: Menaeni, orum,w. Me- waniu, librariomm menda tollere. 
neAczycy. Moneclea, is, m. retor z Alabandy; 

Mnap der, i -drus, i, m. poeta stąd: Mcneclius, a, um, do Me- 
komiczny, Ateficzyk; 2) wódz Ale- neklesa należący, 
ksandra Wielkiego; 3) wyzwolę- Menelaus, lub -os,i,m. syn Atreu- 
nioc Ampiusza Balba. sza, brat Agamemnona, mąż He- 

Menapli, orum, m. lud w Galiii leny. 
belgickićj; stąd: Menapia, ae, i. Menenius, a, um, nazwanie Itzym- 
główne miasto tego ludu. skiego rodu; stąd*. Mencniftnus, 

Meodacium, ii, n. kłamstwo, men- a, uin, meueniański, do Meneniu- 
dado fallere; zmyślenie, poeta- sza należący, [spa przy Afryce, 
rum; — przenoś, o przedmiotach Meninx, lub Menix, gis, i. wy- 
nieźywotnych: złudzenie, oculo- Mennis, is, ż. miasto w Babilonii, 
rum TeliquoTumque sensuum. Menoeoeua, eii eos, m. syn Kreon- 

Ttf endsdttneftlmna, i, a małe kłam- ta, króla Tebańskiego. 
stwo. JCenoetiua, ii, #». syn Aktora, oj- 
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ciec Patrokla, który stąd nazywał 
się Łlenoetiades * ae, m. 

Mens, mentis, z. a) umysł, sposób 
myślenia, usposobienie umysła, 
sana, dirina, lida, prara; restrae 
mentfcs atque sententiae; stąd: bj 

serce, dusza, animi, qui nostrae 
menti6 sunt, skłonności, uczucia 
naszćj duszy: quorum mentes sensus- 
que vulneras ; c) rozum, mens et ra- 
tio; mentem ammumque perturbare; 
meute comprehendere lub complec- 
ti, pojąć rozumem; esse suae meutis: 
suae mentis compotem esse, młóć 
zdrowy rozum; inente captus ino 
inops mentis, obłąkany, pozba¬ 
wiony rozumu; animus et mens, 
serce i rozum: mentis acies; men* 
tem intendere; d) rozwaga, rozmy¬ 
ślanie, zastanawianie się, przyto¬ 
mność umysłu, quae tanta mente 
tiaut; mens destituit aliąuem; mens 
ut rediit; mentem eripere, prae- 
pedire, collig ere; c) myśl, mentem 
injicere, dare, mittere, rzucie, na¬ 
sunąć; podać myśl; venit in men¬ 
tem, przychodzi na myśl, z prz. 
t. lub 2 osoby lub rzeczy, która 
przychodzi na myśl: si quid in 
mentem veniet; solet mihi in men¬ 
tem venire illius temporis; in men¬ 
tem venit omnibus hominis illius; 
sauare mentes, na lepsze myśli 
naprowadzić; stąd: mniemanie, zda¬ 
nie, eadeui meute esse; longe mi¬ 
hi alia men6 est; zamiar, przed¬ 
sięwzięcie, hac mente; muta jam 
istam mentem; classem ca meute 
compararit, ut-; /) odwaga, adde- 
re mentem; 2) jako bóstwo myśle¬ 
nia, rozwagi. 

Mensa, ae, z. stół jadalny, apud 
mensam; mensas oner&re dapibus; 
pisces imponere mensis; — prze¬ 
noś. jedzenie, potrawy, mensa se- 
cunda, drugie danie, wety; b) 
bank, stół bankowy, numeravit 

a mensa pnblica; ć) ołtarz albo 
skład naczyn poświęconych, meu- 
sae deorum. 

Mensariua, ii, m. bankier pu¬ 
bliczny; m. triumviri lub quin- 
queviri, bankierowie ustanowieni 
od senatu do uregulowania wypła¬ 
ty długów. 

Mensio, ónis. i. mierzenie, roz¬ 
miar. 

Menela, is, nt, miesiąc, pnmo men- 
se, na początku miesiąca. 

Mentor, oris, m. miernik, mentor 
signant humum limite. 

Meaatruut, a, um, każdomiesięcz- 
ny, usura; 2) miesięczny, trwający 
przez miesiąc, na jeden miesiąc 
obraćhowauy, stąd: menstruum, i, 
*. żywność jednomiesięczna. 

Menuurt, ae; i. mierzenie, mia¬ 
ra, narzędzie, naczynie, za pomo¬ 
cą ktorego co się mierzy, mensu- 
ram rei facere; mensurae ex aqua, 
patrz cleptydra; majore men sura 
reddere; nosse men su ras itinerum; 
qni modus mensurae medimnns 
appellatur, — przenoś, ficti men- 
eura crescit (wielkość); mensuram 
nominis implere, dosyć uczynić, 
odpowiedzieć wielkości oczekiwa¬ 
nia. 

Menta, ae, z. mięta. 
Meatlo, Ćnis, i. wzmianka, wspo¬ 
mnienie, mentionem facere alicn- 
jus rei inb de aliqu& re lub de 
aliquo; szczegół, przedwstępne 
przełożenie inb wniosek w senacie 
lub na zgromadzeniach lud a, men¬ 
tionem intulit, quid eo die fa- 
ciendum esset; także: m. habere, 
jacere, movere, agitare; m. de 
ałiqna re inchoare. 

Mentior, 4. kłamać, nieprawdę 
mówić, ne joco qnidem mentiri; 
de aliqua* re; in aliqu& re; — 
przenoś, łudzić, zawodzić, frons, 
ocali, Tultus saepe mentiuntur,meu- 
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tiena, wniosek fałszywy, w szczegół. 
a) zmyślać; b) nie dotrzymywać 
słowa, przyrzeczenia, honeatius; 
alicui; 2) z przy pad. 4 zmyślać 
co, wymyślić, fałszywie co po¬ 
wiedzieć, aliqaid lub z 4 przyp. 
i tr. bez.; poet.: zawodzić, segee 
mentita spem; stąd: a) fałszywie 
co przedstawiać, używać czego 
£a pozor, ładzić, udawać, auspi- 
cia; fugac cansam, capitis dolo- 
res; także, mentitus w znacz. bior. 
zmyślony, odany, i t. p. primi 
clipeos mentitaque tela agnoscuut, 
et se mentitis superos celasse fi- 
guris; ó) fałszywie przywłaszczać, 
przybierać postać osoby lab rze¬ 
czy, regiae stirpis lub alicujns 
onginem; ccntam figuras; także: 
nec rarios discet aentiri lana oe- 
loree. 

Mentor, óris, m. sławny płasko- 
rzeźbiarz; jako imię pospol., na¬ 
czynie ozdobione rzeźbą jego ro¬ 
boty, a poet; 2) wódz Daryusza 
Kodomanm. 

Mmtnm, i, w. podbródek. 
Meo0 1. iść, jechać, płynąć, krą¬ 
żyć, celon eqao per terga amnis; 
qua sidera lege meareut. 

Mephltis, is, ś. wyziew szkodliwy, 
M«rioua, a, urn, czysty, nie mie¬ 
szany, nie fałszowany, Tinom me- 
raoius. 

Mero&biUs, e, kopny. 
MeroŁtor, óris, m. kupiec, han¬ 
dlujący; 2) kupujący, nabywają¬ 
cy co przez kupno, mercateres 
proTinciamin. 

Mereatdra, ae, i. kupiectwo, han¬ 
del , mereatura* lub meroaturas 
faeere, kupczyć, zajmować się ku- 
piectwom. 

Mwiitm, us, m. kupczenie, han¬ 
dlowanie , kopno i przedaź; 2) 
miejsce kupna i przedaży, targ, 
jarmark; 3) publiczne zgromadze¬ 

nie, literae recitntae in mercatu 
Olympico. 

Merced ula, ae, i. mała nagroda 
lab małe dochody. 

Meroen&rius, a, um, najęty, pła¬ 
tny, milce; eqmtes, scriba; rte- 

najemnik. 
Meroest cSdis, L zapłata, nagro¬ 
da, mcrcede conducere aliquem; 
mllites arcesscre mercede; także: 
m. temeritatis (kara); non sine ma¬ 
gna m., wielkim kosztem; non alia 
bibam mercede, nie pod innym 
warunkiem; 2) dochód, zysk, prae- 
diornm, habitationum. 

Meroor, 1. kupiectwem się tru¬ 
dnić, sprzedawać, ire mercatum, 
aliqnid ab aliquo. 

Mercurlua, ii, m. syn Jowisza 
i Mai, posłaniec bogów, bożek 
kupców, przemysłu, wymowy, 
ćwiczeń zapaśniczych. Posągi Mer¬ 
kurego, Herinae, patrz Hermes; 2) 
jedna z gwiazd. Stąd MercniiŁ- 
lis, e, tyczący się Merkurego; 
Yiri Mercuriales lub samo Merc., 
uczeni i poeci, mianowicie liry¬ 
czni, ponieważ Merkury był wy¬ 
nalazcą liry; rzcczow. Mercuria¬ 
les, um, f*. kupcy. 

Merda, ae, i. gnój, odmiot źwie- 
rzęcy. 

Kereo, merui, meritum i mereor, 
meritus, 2. zasłużyć, zarobić, po¬ 
zyskać, ałiquid, quid mereas lub 
mereri velis, ut-, cóżbyś wziął 
za to; poet.: hic meret aera liber 
Sosiis (mieć będzie wielu kupują¬ 
cych) ; otrzymać, pozyskać co dro¬ 
gą zasług, nomen, triumphum; 
nihil non renerationis; praemla, 
landem; immortalitatem; na złą 
stronę: zasłużyć, ściągnąć na sie¬ 
bie, odium, poen&m; lub z tryb, 
bez.: meruit inter deos referri; 
meruisse rnori; ze spój. ut i tryb 
łącz.: quid hic meruit, ut juve- 
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nes amitteret filios? także: nec 
meruorant Gracci, ut diriperen- 
tur. Często także: mereri de ali- 
quo lub de aliqua re, przysłużyć 
się, położyć zasługę względem ko¬ 
go lub czego, de rcpublica bene 
mereri; małe mererer de meis ci- 
▼ibus; 2) służyć w woj*ku, być 
żołnierzem, mcrere lub mereri 
stipcndia; mererc triplex stipen- 
dium, otrzymać żołd potrójny; 
sub aliquo imperatore; mere- 
re imperante aiiquo; equo lub 
equis, służyć w jeździć; pedibus, 
w piechocie. Stąd: merens, godny 
lub winny, bene merenti tribuit; 
scelus eipcndisse merentem; me- 
ritas, a, um, godzien, który za¬ 
służył, meriti jurenci, poet., które 
położyły zasługi; słuszny, nale¬ 
żący się, mors; dona, iracundia. 

Meretriclus, a, um, nierządny, 
wszeteczny. 

Meretricula, ae, ż. nierządnica. 
MerÓtrtr, icis, z. nierządnica. 
Merges,Itis,ż. snop. 
Morgo, mersi, mcrsum, 3. zanu¬ 
rzać, zatapiać, pogrążać, inaquam, 
in mari, sub aeąuore, lub samo 
aequore; quatuordecim nares; bier¬ 
nie: utonąć, utopić się, być za¬ 
topionym, tcrrae profundo sale 
mersae; ad caput aquae Feren- 
tiuae mergi; aquS languida mer- 
gi; ricino in aequoro; w ogóle: 
zapuścić w głąb, zagłębić, we¬ 
tknąć, utkwić, wsadzić, caput in 
terram effossam; in riscera; ca- 
nes immersis in corpore rostris 
dilacerant dominum; o gwiazdach: 
mergi, zachodzić; — przenoś, a) 
ukryć, rultus in cortice; pogrą¬ 
żyć, aliquem malis; wtrącić, ali- 
quem funere acerbo; mergi in 
Toluptatibus, zatopić się w rosko- 
ezach; b) mer sus vino *omnoque, 
bardzo pijany i w głębokim śnie 

pogrążony; mersus rebus eecundis, 
zatopiony w szczęściu; c) niszczyć, 
pochłaniać, usurae merguntsortem. 

Mergua, i, m. nurek, ptak. 
Meridianus, a, um, południowy, 

tempus, hora; 2) w stronio połu¬ 
dniowej leżący, vallis. 

Meridiatio, ónis, i spoczynek 
w porze południowej. 

Meridiea, ei, z. południe, czas po¬ 
łudniowy, perman6it ad meridiem; 
2) strona południowa, ad meri¬ 
diem apectat 

Marldio i mcridior, 1. przesypiać 
się w południe. 

Meridnes, ae, m. kierujący wo¬ 
zem Idomeneusa w czasie wojny, 
Kreteńczyk. 

Merito, Sre, zasłużyć, zarobić, 
zyskać za pracę. 

Merito, przysL słusznie, podług 
zasług. 

Meritum, i, n. zasługa, propter 
hoc m.; merito tuo feci; pro me- 
iiti8 talibus; merita et patris et 
fratris; ob m. rictoriae; magnitu- 
do tuorum in me meritorum; 2) 
wina, przewinienie, uchybienie, 
występek; non mco merito, nie 
z mojej winy; nollo meo in se 
m.; chociaż nic względem niego 
nie zawiniłem; quo suo merito?; 
meriti sui in Harpagum obtitus; 
altcrius meriti car ego damna tu¬ 
li? 3) wartość, quo sit merito 
quaeque notanda dies. 

Meritua, a, um, patrz Mereo. 
Meroe, es, i. wyspa Nil u wEtyopil. 
Merope, es, i. córka Atlas*, żona 
Syzyfa, jedna z Plejad. 

Meropa, Spis, m. król Etyopii, 
mąż Kiimeny, ojciec Faetona. 

Meropa, Spis, m. żołna, ptak. 
Meroa, i, m góra w Indyach, 

z tój strony Gangesu. 
Merto, ftre, zanurzać, topić w wo¬ 
dzie; — przenoś, mersari cirili- 
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bui undis, oddawać aię sprawom 
publicznym. 

Merula.ac, z. kos; 2) gatunek ry¬ 
by morskiej. 

Mer ula, ae, imię Rzymskiej fa¬ 
milii. 

Morus, a, urn, czysty, niepomie- 
szany, rinum m. Lub samo me¬ 
rom, wino niepomieszane z wo¬ 
dą;—przenoś. «) sam, sam jeden, 
tylko, nic więcćj jak, monstra; 
m. bel lam loąaitar, o niczómwię- 
cćj nie mówi tylko o wojnie; f>) 
prawdziwy, prawy, principes; li- 
beilas. 

Mera, mercis, i. towar, m. cxpe- 
dire, permutare. 

Meoembria, ae, *. miasto w Tra- 
cyi; stąd : Mesembriftcns, a, urn, 
do Mezembryi należący. 

Mesopót&mia, ae, i. kraina Azyi 
między Eufratem i Tygrem. 

Me ssała lub Measalla, ae, m. imię 
familii rodu Waleryuszów; stąd: 
Measalina, ae, f. żona cesarza 
Klaudyusza. 

Mess&na, ae, i. miasto w Sycylii; 
2) =r Messene, 6tąd: Messanias, a, 
urn, messański. 

Mess&pia, ae, ż. dawne nazwisko 
krainy w Italii niższój; etąd: Mes- 
sapins, a, urn, do Messapii od¬ 
noszący się, także: apulski, kala- 
bryjski i Messapii, orum, f*. mie¬ 
szkańcy Messapii. 

Meaa&pua, i, m. król Apulii lab 
Kalabryi. 

Meaaene, es, lab -a, ae, ś. głó¬ 
wne miasto Messenii w Pelopo¬ 
nezie stąd: Messenius, a, um, 
odnoszący się do Messeny i Mes- 
senii, oram, m. M esseńczycy. 

Measis, is, i- żniwo; poet.: pod¬ 
bieranie miodu, duo teinporames- 
eia; 2) płody zebrane lub mające 
się zebrać, ruperunt borrea mes- 
Bts\ frustra exspectant promissas 

borrea messes; 3) czas żniwa, an¬ 
tę focum, si frigus erit, si meS- 
sis, in umbra; przysłowie: adhuc 
tua raessis in herba est (jeszcze 
pszenica twoja nic kwitnie, dale¬ 
ka jeszcze nadzieja); — przenoś, 
messie temporis Sullani (o licznych 
wywołaniach z kraju za czasów 
Sulli). 

Mesaor, oris, żniwiarz. 
Messoriua, a, um, żniwiarski. 
Meta, ac, t kres zawodniczy, ka¬ 

mień nakształt piramidy, umie¬ 
szczony po obu końcach Cyrku, 
który obiedz lub objechać trzeba 
było me zawadziwszy, metaąue 
fervidis cńtata rotis; stąd: a)miej¬ 
sce, które się objeżdża, metas lu- 
strare Pachyni; b) cel, koniec, 
granica, często u poet. optatam 
cnrsu contingerc metam; vitae 
metam tangere: nox mediam coeli 
metam contigerat. 

Metallum, i, n. kruszec, potiore 
metallis libertate caret; 2) kopal¬ 
nia, najczęściej w Licz. mn., con- 
demnare ad mctalla. 

Metapontum, i, n. miasto w Lu- 
k&nii; stąd: Metapontinus, a, um; 
do Metapontu należący i MeU- 
pontini, orum, w. Metaponty- 
nowie. 

Met&fcor, óris, m. ten, który wy¬ 
tyka , oznacza granice jakiego miej¬ 
sca, castrorum. 

Metaurus, i, rt\. rzeka w Umbryi; 
przym. Metaurum flumen, poet 

Metellui, a mn, imię familii ro¬ 
du Cecyiiuszów; stąd: Metelhnus, 
a, urn, tyczący się Metella. 

Methymna, ae, i. miasto na wy¬ 
spie Lesbos; stąd: a) Mcthymnae- 
us, a, um, do Metymny odno¬ 
szący się i Methymnaei, orum, 
m. mieszkańcy Metymny; b) Me- 
thymnias, adis, i. kobieta z Me¬ 
tymny. 
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Metiliua, a, am, imię Bzymskićj 
familii. 

Mćtior, mcnsos, 4. mierzyć, od¬ 
mierzać, agrum; altitudinem; nu- 
tnos; frumenłum alicui; pcdes 
syllabis (podług); bier.: mensa spa- 
tia, Cic. Nat. Deor. 2. 27;—pTze- 
noś. o) przejść jaką przestrzeń, 
prze biedź, przejechać, przepłynąć, 
sacram metiente Tiam; Aegacas 
metiri aquas; Ó) o czasie: przejść, 
upłynąć, jam duas lucis partes 
Hyperiore menso, poet.; c) oceniać, 
sądzić o czćm, brać miarę z cze¬ 
go, aliquid auribus, oculo; ma- 
gnos homines Tirtute non fortuna; 
fidelitas, quam ego ei mea con- 
scientia metior. 

iTAtius, ii, m. sławny krytyk, Mc- 
tiua Tarpa: descondai in aureś 
Metii juaicis. 

Mato, messui, messum, 3. £ąq 
przysłowie: ut sementem feceris, 
ita at metes, jaka praca, taki owoc; 
jak pościelesz, tak się i wyśpisz; 
2) przech. iąć, kosić, ścinać, pa- 
bula falce; prozima quaeque gla- 
dio; — przenoś. spTzątać, metit 
Orcos grandia cum parris; o pszczo¬ 
łach: purpnroos metunt flores, 
zbierają sok z kwiatów. 

Móto, 5nis, m. astronom Ateński. 
Motor, 1. mierzyć, zmierzyć, od¬ 
znaczać, regiones, agros; castra 
metari jussit, wytknąć miejsce na 
obóz. 

Metrodórus, i, tn. uczeń Epikura 
z Aten, zwykle zwany Lampsace- 
nus. 2) retor i filozof ze Scepsis, 
stąd: Scepsius nazwany, uczeń 
Karneadeaa. 

Metropolia, is, ż. miasto w Teęsa- 
lii; stąd: a) Mctropolitae, anm, 
m. Metropolitan ie; ó) Metropołi- 
tlnns, a, mn, Metropolitanski. 

Mettius lub Mettus, m. wódz Al- 
bańczyków. 

Metuans, tis, lękający się, bojażli- 
wy, legum, deorum, futori. 

Metuo, mętni, metutum, 3. oba¬ 
wiać się, być w obawie, lękać 
się, ab aliąuo, kogo; do aliąuo, 
o kogo; de aliqua re lub alicui 
rei, o co; 2) przech. bać się kogo, 
czego, deos, insidias ab aliąuo; 
nihil tale; z nast. ne, aby; lub at, 
ne non, aby nie i tryb. łącz.; wa¬ 
hać się, strzodz się, starać się 
uniknąć, nie chcićć, aliąuid; lub 
z tryb. bęz. metuentis reddere sol¬ 
dom; illum aget penna metuente 
solri fama superstes; poet fides 
metuit culpari. 

Mętna, us, m. bojaźń, obawą, e#»e 
in mętu, w dwojakiem znaczeniu: 
albo być w obawie albo być przed¬ 
miotem obawy, być strasznym; mi- 
hi unum de malis in mertu est; 
metum habere, obawiać się lub 
bojaźń wzbudzać, być strasznym; 
bojaźń, troskliwość o kogo, prop- 
ter aliquem, lub de aliąuo; oba¬ 
wianie się kogo lub czego, z pisyim. 
a i przyp. 6. lub z przyp. 2, me- 
tus abhoste ctacire; metus exis- 
timationis Tlrorum; ze spój. ne 
i tr. łącz., ne solus ręjrum potire- 
tur, poet: poszanowanie religijne, 
launia multos mętu serrata per 
aunos. 

Meus, a, um, mój, do mule nale¬ 
żący, z przyp. 2 bliżój osobę okre¬ 
ślającym; mea dicta corsu lis; mei, 
oram, moi przyjaciele, Ziemkowie, 
powinowaci, eztrema flamma meo- 
rum; czimina mea, zarzuty prze¬ 
ciwko mnie; meus sum, jestem 
przy zdrowym rozumie, pandom 
(me) Tiiąne meum firaat deus; 
także: meus sum, nie jestem ni¬ 
czyim naśladowcą, trzymam się 
moich,zasad; moum est, z tryb. 
bez. jest moją rzeczą, jest moim 
obowiązkiem, do mnie nalały. 
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Mertnla, ae, z. miasto w Cmbryi. 
Mozentina, ii, m. król Ceratanów 
▼ Etruryi. 

Mion, ae, L okruszyna, odrobina. 
Mico, micui, are, ruszać się ze 
drganiem, drgać, tętnić, venae et 
arteńae mic&nt; corda timore mi- 
cant; o wężu; linguis mic&t ote 
trisulcis; micarc digitis, zabawa, 
w którćj otwierając szybko palce 
u ręki, każe się drugiemu zgady¬ 
wać, ile otworzono, a ile jest 
zamkniętych; 2) błyskać, lśnić się, 
migać, rzucać promienie, iskrzyć 
się, micat ignibus aether; Juliom 
sidus; — przenoś, oculis micat 
ignis; rultus hostis ardore animi. 

Midaion, it, n. miasto we Frygii; 
stąd: Midacenses, ium, m. Mi- 
deen sowie. 

Midas, ao, «. syn Gordyusa, król 
Frygii, który za to, że w walce 
muzycznćj Apoliina z Panem przy¬ 
znał pierwszeństwo Panowi, dostał 
uszy ośle. 

Mlgritlo, Ónis, i. przeniesienie się, 
wyprowadzenie się z jednego miej¬ 
sca na drugie; 2) przenośnia. 

Micro, 1. wyprowadzić się skąd, 
przesiedlić się, ab lub ex aliquo 
loco; in aliąuem locum; ad ali- 
quem; — przenoś. ex lub do ▼!- 
ta, umrzćć; equiti migrant ab 
aurę yoluptas ad ocolos (przeszła), 
poet. 2) przech. aj wynieść, prze¬ 

mieść, difficilia migratu; b) prze¬ 
stąpić, przekroczyć; — przenoś, 
jus cirile. 

Milanion, Ónis, m. mąż Atalanty. 
Mile, milics i pochod. patrz mili-. 
Miles, rtis, m. żołnierz, mianow. 
prosty żołnierz w przeciwieństwie 
do ońccrów: żołnierz pieszy lub 
zbiór, wojsko piesze, piechota, 
milite atque equite; milites ©qui- 
tesque; — przenoś, szach, warcab. 

MUttus, i, 1) m. ojciec Kaunusa 

i Biblidy; 2) i. miasto w Karyi; 
stąd: o) Milesius, af um, do Mi- 
letu należący; Miłesii, oram, m. 
Milezyanie, mieszkańcy Miletu; 
b) Miłetis, Idis, r. córka Mileta, 
Biblida lub do Miletu odnosząca 
się, urbs (Tomi, osada Milczyan). 

MUit&ris, e, wojskowy, do wojska 
należący, żołnierski. Tir łub ho¬ 
mo m-, wojownik, dzielny żołnierz; 
via m., gościniec wojenny, droga 
dla przechodu wojsk. 

Militariter, przyst. po żołniersku, 
po wojskowemu. 

Militia, ae, i. aj służba wojskowa; 
militiae, Da wojnie, domi mili- 
tiacque, w pokoju i na wojnie, 
lub w służbie cywilnćj i wojsko¬ 
wej; h) wyprawa wojenna, D. Bru- 
ti m.; m. adrersus Graecos; c) 
wojsko, żołnierz, cogere militiam; 
cum omni m. — przenoś, wszelkie 
urzędowanie, służba, urbana. 

Milito, 1. być żołnierzom, pełnić 
służbę wojskową; m. gloriae (dla 
chwały); poet: helium militatur, 
odbywa się wyprawa wojenna; 
w ogóle: służyć, poet.. catulus 
militat in sUris. 

Milltizn, ii, w. próśb. 

Mills, tysiąc, w licz. poj. nieodm. 
w licz. um. millia, millium, all- 
libus; jako tuczów, z przyp. 2. 
hominum, mil i tum; jako ap pozy¬ 
cja: ©quites ąuindecim millia nu- 
mero, mtlle ptssuum, tysiąc kro¬ 
ków. mila rzymska, ut mibi ultra 
ąuadrtngentn millia licerct esse; — 
przenoś, liczba nieokreślona, ale 
wielka, tentat mille modls, mille 
trahena rariot colores. 

MilUni, ae, a, po tysiąc. 
Millsfiimus, ą, um, tysiączny. 
Killiariua, a, um, zawierający 

liczbę tysiąc, stąd: ailliirium, ii, 
it. kamień milowy, oznaczający 



Uillies Minister in m 522 

odległość tysiąca kroków: mila 
rzymska. 

MilLiea, przysL tysiąckroć; 2) nie- 
zlinzenie, bardzo wicie razy. 

Milo, ónis, m. sławny szermierz 
z Kro tony; 2) imię familii z rodu 
Auniuszów; stąd: MiloniSnus, a, 
M, do Hilona odnoszący się. 

MiTsńnus, a, um, kani; — przenoś, 
drapieżny. 

Mllvue, lub poet. miluus, i, m. 
kania, ptak drapieżny; 2) ryba 
jakaś drapieżna; 3) gwiazdozbiór. 

Milyas, Sdis, z. kraina we Fry¬ 
gi! W. 

Mima, ac, ś. aktorka sztuki sce¬ 
nicznej zwanej mimos; patrz mi- 
mus. 

Mlm&Udnifi, Mis, Ś. baebantkn. 
Mima®, antis, m. góra i przylądek 
Jonii niedaleko Koiofono; 2) imię 
olbrzyma. 

Mimicua, a, um, mimiczny. 
Mimula, ae, ż. mima. 
Mimua, i, m. aktor 6ztuki aceni- 

czućj, który przez niigi i ruchy 
ciała wyrażał myśli, uczucia i cha¬ 
raktery 06Ób; 2) dramat mimiczny. 

Mina, ae, z. rodzaj wagi u Gre¬ 
ków, która zawierała sto drachm 
attyckich; 2) 6rebrna moneta grec¬ 
ka, mająca wartość stu drachm 
attyckich, lub denarów rzymskich. 

MinAolter, przysl. groźno, grożąc, 
minacins dicere quam facere. 

Mina©, arum, i- blanki ua ma¬ 
rach; — przenoś, groźby, minas 
exexcere; minia aliąuem inse^ni; 
o wężu: tollentem minas. 

Mlnanter, przysl. groźno, z groźbą. 
Min&tio, oilis, grożenie, odgra¬ 
żanie się 

Mina*, &cis, sterczący, wyniesio¬ 
ny, scopulus; — przenoś, groźny, 
grożący, homo, literae, vox, rerba. 

Mincim, ii, m. rzeka koło Mantu!. 
Mineo, erc, sterczeć- 

Minerra, ae, i. córka Jowisza, 
bogini sztA i umiejętności, tu¬ 
dzież z roztropnością prowadzonej 
wojny (armipotens, praeses belli, 
dea bellica); wynalazczym przę¬ 
dzenia i tkania; crassa lub pin- 
gui Minem agerc, bez sztuki, 
znajomości, niezgrabnie, nieudol¬ 
nie; inrita M., bez zdatności, 
bez talentu; sus Minervam (docet), 
głupi chce uczyć mądrego; poet.: 
przędza, tkanina, cui impositum 
toleiare vitam colo tenuiąue Mi¬ 
nera. Stąd : a) Minervinm, ii, n. 
miasto i zamek w Kalabryi, ze 
świątynią Minerwy, najdawniejsza 
siedziba Salentynów; poet. Miner- 
vae arx; ć) Minerrae promonto- 
num, przylądek w Kampanii przy 
wyspie zwanej Capreae. 

Mlngo t minxi, miuctum, 3. mocz 
wypuszczać. [bowany. 

Mlnitona, a, um, cynobrem far- 
Miniat&lua, a, um, farbowany 
czerwono, cerulae. 

MinUtua, a, um, cynobrom far¬ 
bowany. 

Minime, patrz parum. 
MinimuB, patrz parni h. 
Minio, onis, m rzeczka w Etruryi. 
Minister, stra, strum, służący; 
rzeczow. minister, i, n». i mini¬ 
stra, ae, i. sługa, pomocnik, pomo¬ 
cnica i t. p. wlaś. i przenoś, o ży¬ 
wotnych i nieżywotnych istotach: 
sługa ołtarza, kapłan, m. Martis; 
pomocnik, podwładny urzędnik na 
prowincyi, imperii, np. legatus; 
Calchante mnnstro, przy pomocy 
Kai.; minister fulminis, poet. (orzeł); 
seditionum; virtutes yoluptatum 
miuisirae; in maleficlis. 

Miniatarium, ii, n. służba, posłu¬ 
ga, wypełnianie powinności, za¬ 
trudnienie i t. p. ministerium im¬ 
perii; scribarom; nauńcum, mini- 
sterio fungi. 
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Ministra, pstre minister. trleki p« ł>yk»), którego Tewutt 
Minlstr&tor, 5ris, ». pomocnik, przy pomocy Aryadny zabił. 

doradzca. Minturnae, arum, e. miasto vLi- 
Mlnistr&trix, Iris, ś. służąca, po- cyum;stąd:Mintumensis,o, Min- 

mocnica. turneński, i Minturnettses, łom, 
Mlniatro, 1. usługiwać, posługi- ». mieszkańcy Minturny. 

wac, alicui; mianowicie przy sto- Minuoiua, a, urn, nazwanie Rzym¬ 
ie: dawać na stół, podawać, coe- skiego rodn. 
nam, nectar; także z tryb. bez.: Minume, i -us, patrz param i par- 
Jovi bibere ministraret, zamiast 

otum, poculumprzenoś, a) do- 
awac, dostarczać, faccs furiis 

Clodianis; poct.: furor arna mi- 
uistrat; vinum, quod rerba mi- 
nistret; vircs animumąue; b) ztr 
łat wiać, jussa medicornm; rzą¬ 
dzić, zawiadywać, kierować, reite 

Minit&bundus, a, um, grożący. 
Mlnitor, 1. grozić, zagrażać, ali- 
cai mortem; alicui ignem ferrum- 
que; urbi ferro ignique; vulnera. 

Miaium, ii, n. minia, cynober. 
Minots, Miuoius, patrz Kinos. 
Minor, 1. sterczeć, wznosić się, 
iu coelum, — przenoś, grozić, ali- 
cui; alicui aliquid; lub z 4 przyp. 
i tryb. bez. minabitur se abitu- 
rom esse; poet.: omus minatur 
(grozi upadkiem); nec semper fc- 
riet, quodcumque miuabitur arens; 
obiecywać, zapowiadać chełpli¬ 
wie, multa et praeclara. 

Minor, patrz parras. 
Minofl, oi8, m. syn Jowisza i Eu¬ 
ropy, brat Badamanta , król i pra¬ 
wodawca kreteński, po śmierci 
sędzia w krainie podziemnej; 2) 
syn Łiukastesa, wnuk pierwszego 
Minosa, król na wyspie Krecie, 
mąż Pazyfai; ojciec Deukalioua, 
Aryadny i Fedry; przy pomocy 
Dedaia wystawił labirynt. Stąd: 
a) Minóis, Idis, i. córka Mfnosa 
(Aryadna); 6) Minóius, a, um, do 
Minosa odnoszący się, w ogóle: 
kreteński; c) Minotaums, i, m. 
syn Pazyfai, potwór (pół czlo- 

v un. 

Minuo, minui, minfitum, -3. zdro- 
bić, poszczepać, rozłupać, ligna; 
zmniejszyć, uszczuplić, sumptus; 
se m. lub minui, lub samo mi- 
nuere, ustawać, zmniejszać się, 
minuente aestu; chudnąć, mizer¬ 
nieć*, minuuntur corpoiis artus; «— 
przenoś, a) zmniejszać, osłabiać, 
gratiam, spoin, auctoritatem, glo- 
riam, cnras, timorem; censuram 
(ograniczać); rationem audadae 
(śmiałość usprawiedliwiać); na atr. 
bier. ustawać, diligentia minui- 
tur; być osłabionym, upaść na 
silach, na duchu, consul mlnere 
minutns; porów, caput; b) pod¬ 
kopać, zrujnować, zniszczyć, su- 
spicionem; opinionem; controrer- 
sias (położyć koniec); c) zniewa¬ 
żyć, majestatom populi; religio- 
nem. 

Minus, patrz param i parni*. 
Mluusoulus, a, um, zamały, yiI- 
lat epistoła. 

Minut &t im, przt/sł. po kawałku, 
kawałkami; b) stopniowo, zawsze 
coś dodając, interrogare; c) po¬ 
woli, pomału, minułatim aliąuid 
additur; se recipere; cedere. 

Min&te, przy*t. drobno na dro¬ 
bne kawałki, concidere; przenoś, 
oschle, sucho, drobiazgowo, mi¬ 
nutę grandia diccre; minutiusrem 
traotare. 

Minutins, patrz Minucius. 
Mintttas, a, um, mały, drobny, 

minutae re«, drobnostki;—-przenoś. 
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lichy, błahy, mało znaczący, 
imperatorcs; phiiosophi; gemie 
scrmonis; animus m., upadek na 
duchu. 

Minjas, ae, m. król Orchomenu, 
dziad Jazona; stąd: aj Minyae, 
arum, m. Minyanie, Argonauci; 
bj Minyeias, Sdis, ś. i Miny^is, 
Tdist i. córka Minyasa; cj Mi- 
nyćius. a, um, do Minvasanale¬ 
żący. 

Mir&bilft, et godny podziwienia, 
zadziwiający, nadzwyczajny; oso¬ 
bliwy, niesłychany; dziwny, cu- 
pidftas pugnandi; mirabiłe est, 
quam non mnltnm diffcrat: także 
z nast. ąuantum, quod; z sup. 
na u: mirabiłe Tisu, auditu, dictu. 

MJrabiliter, prtysl. dziwnie, w spo¬ 
sób zadziwiający, loqui de ali- 
quo; dirinare; bardzo, wielce, 
liet&ri. 

Mirabundua, a, um, bardzo dzi¬ 
wiący się. 

Mlraoulum, i, n. cud, dziw, cu¬ 
downe zdarzenie i dziwna postać, 
osse iniraculo, wydawać się cu¬ 
dem; Terti in miracula; transfor- 
mare se in miracula rerum, przy¬ 
brać dziwną postać; m. magnitu- 
dinis, nadzwyczajna wielkość. 

Sliraadtui, a, um, podziwienia 
godny. 

Mlritlo, 5nis, i. podziwienie, fa- 
cere miratiouem, wzbudzić podzi¬ 
wienie. 

Mirę, f>rzy8t dziwnie, bardzo, nie¬ 
zwykle, farere. 

Mirifioe, pizt/sl. dziwnie, bardzo, 
nadzwyczajnie, dolere, laudare, 
deiectari. 

KŁrUloaa, a, um, dziwny, zadzi¬ 
wiający, nurifico studio csse in 
aliquein, bardzo sprzyjać komu. 

Mtnalllo, Cnis, m. rodzaj szermie¬ 
rzy, którzy z jnaymi żrącymi 

Threces i retiarii zwykle wal¬ 
czyli. 

Miror, 1. dziwić się, podziwiać, 
ałiquem Inb aliqnid; z 4 przyp. 
i tr. bez. si miratur me descen- 
dere; z nast. quod, mirari se aje- 
bat, quod non ridcret haruspez; 
także z nastę. si, cur, unde i t. p.; 
id mirandom est, dziwić się nad 
tćm wypada; neque id mirandum, 
nic w tćm dziwnego; nieprzech 
miratus motuscjue tumultn; 2) ce¬ 
nić wysoko, szacować, Tyrios co- 
lores; sigua, tabnlas pict&s. 

Miru*, a, um, dziwny, zadziwia¬ 
jący, nadzwyczajny, hoc mirum 
ridetar; mirum quam łub quan- 
tum, do podziwienia, jak bardzo, iak wiele; mirum ni, z tr. łącz. 
>yloby rzeczą dziwną, gdyby 

nie—; mirum in modom, osobli¬ 
wie, dziwnym sposobem. 

Miiceo, miscui, mietum lub miz- 
tum, 2. mieszać, pomieszać, ali- 
quid aliqua re, lub cum aliqua 
re, lub samo aliquid, wlaś. i prze¬ 
noś.; certamiua lub proolia mi- 
scere, walczyć, potykać się; poet.: 
v ul nera, zadawać rany wzajemnie; 
se mis. alicui lub altcui rei, 
wmieszać się; wdawać się; mi- 
sceri, połączyć się, miscentnr 
densae circa regem, poet.; napój 
przyrządzać, alicui mul sum; poet.; 
pocula; b) aliquid aliqna re; na¬ 
pełniać, domom gemitn et luctu; 
omnia flamina ferroque; pulrere 
campurn; c) wzbudzać, wzniecać, 
sprawiać, murmura, iucendia, ma¬ 
ła; motus animomm; mianowicie 
gdy się mówi o rozprzężeniu po¬ 
rządku i spokojności, coelum ter- 
ramque; msgno murmure pontnm; 
miscent se marla (o burzy); przy¬ 
słowie: coelum ac term miscere 
(o wielkióm zamieszaniu); często 
w znaczeniu politycznym; rempu- 
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blicam; omnia; plurs, wiesze 
zaburzenie wzniecić; plurima, ro¬ 
bić bardzo wielki nieporządek. 

Misenum, i, n. przylądek i mia¬ 
sto w Kampanii; poet. Misenus 
(o przylądku). 

Klaor, era, erum, nędzny, bie¬ 
dny, nieszczęśliwy, politowania 
godny, z pr/yp. 2, miser animi 
(pod względem usposobienia umy¬ 
słowego); miserum! co za nie¬ 
szczęście! 

Miaerlbilia, e, godny pożałowa¬ 
nia, opłakany; poet. miscrabilc, 
jako prsysl. w sposób wzbudza¬ 
jący politowanie; 2) żałosny, smu¬ 
tny, rozrzewniający, tox, elegi. 

Miserabiliter»przyst. w sposób go¬ 
dny politowania, perire; b) żało¬ 
śnie* w tonie żałosnym, epistoła 
bl scripta; dcflere aJiquid. 

Mtaerandas, a, um, godny poża¬ 
łowania, homo fortuna; m. iu 
Koduin, w sposób opłakania go¬ 
dny. 

MiMr&tio, ónis, i. litowanie się, 
żałowanie; 2) użalanie sic, ton 
mowy wzbudzający litość, współ¬ 
czucie, miseratione mens judicum 
permoyenda est. 

MiaÓre, nędznie, biednie, 
nieszczęśliwie, vivere; 2) usiluie, 
koniecznie, miser© cupis abiret 
bardzo, szalenie, amare. 

Miaóreo, miserui, miseritum lub 
misertum i raisereor, miseritus lub 
sisertus, 2. litować się, misere- 
aini sodoram; nieosob. miseret 
iub miseretur me tai, lituję się, 
ubolewam nad tobą. 

MlMreeoo, 5re, litować się, mleć 
litość; regls. 

msorot, patrz mlsereo. 
Miśnia, ae, i. nędza, bieda, ubó¬ 

stwo, niedola, in miseriis versa- 
ri; lerare aliquem miseria; 2) ja¬ 
ko osoba: córka Erebu i nocy- 

Misericordia, ae, i. litość, poli¬ 
towanie, misericordia eit aegritu- 
do ex miseria alterius; miseńcor- 
dia alicujus, litowanie się nad 
kim; misericordia commoveri, cap- 
tum esse; 2) położenie, okoli¬ 
czności wzbudzające litość. 

Miaerioors, cordis, litościwy, mi¬ 
łosierny, in aliąuem. 

Miseritua, patrz misereor. 
Miseror, 1. żałować, litować się, 

ubolewać, inopem, amicum, ln- 
f&ndos laborcs Trojae; u później, 
pisarzy także z prcyp* 2; m. ammi 
lub animo, czuć litość w sercu; 
poet.: juyenem animi miserata. 

Miflallis, e, pociskowy, do ciska¬ 
nia przydatny, tełum, ferrum, 
fundae lapidesque missiles; tak*© 
samo missile, 4s, w. pocisk, strzała. 

Miaaio, fiois, ś. posłanie, wy prawie¬ 
nie, lagatonun, literarum; 2) wy¬ 
puszczenie, uwolnienie; a) jeńca, 
lub od służby wojskowćj; b) uwol¬ 
nienie szermierza od walczenia; stąd: 
dare munus gladiatorium lub gla¬ 
diatora edere sine missioue, bez 
ułaskawienia, nie uwalniając od 
walki aż na śmierć. 

Miasito, 1. często posyłać. 
Miasor, ffris, m. strzelec, saglttae. 
Miuusi us, f*. posyłanie wypra¬ 
wianie poselstwa, mlssu Caesaris; 
2) ciskanie, telorum, pili- 

Mit©, przyst. łagodnie, mitissime 
legato* appellare. 

Mltella, ae, i• czapeczka, zawój. 
Miteeoo, Sre, dojrzewać, urae; 

mięknąć, mitescere flamml, przez 
gotowanie, warzenie; łagodnieć, 
nenio adeo ferus est, ut non. Mi¬ 
tescere possit; biems; frłgora: 
oswajać się, ferae ąuaedam nun- 
quam miteacunt; o namiętnośd, 
rozruchach: ustawać, uśmierzać 
się, iia, discordia. 



Mit h rei 526 Mitto 

Mithrei, ac, m. bóstwo Persów, 
Soleni Mithren invocare. 

Mitbridates, is, m. król Pontu 
(Ponticos); także imię jakiegoś 
świadka w sprawie przeciw Flak. 
kasowi; stąd: MithridatTcus, do 
Mitrydatesa odnoszący się. 

Mitifico. 1. miękczyć, łagodzić. 
Mitigatio. unis, i. łagodzenie, ko¬ 
jenie. 

ttitigo, 1. zmiękczyć, uwarzyć, 
upiec, cibum; do stanu dojrzało¬ 
ści przyprowadzić, fruges; apui- 
chnić, użyźnić, agrum; o zwie¬ 
rzętach: oswoić, aures elcphanto- 
rum ad a)iquid, (przyzwyczaić); 
o namiętnościach, uczuciach i t. p : 
uspokoić, ułagodzić, uśmierzyć, 
ukoićŁ auiinum alicujus, tristi- 
riam et sevcritatem; inridiam; do- 
lorem; iram. 

Mitia, e, miękki, dojrzały, potna, 
uvae; łagodny, Bacchus (wino); 
pulchny, żyzny, solum: łagodny, 
powolny, spokojny, flurius; oswo¬ 
jony, nkrócony, taurus; o lu¬ 
dziach, ich charakterze,zasadach, 
namiętnościach, mowie i t. p.: ła¬ 
godny, powolny, spokojny, do¬ 
bry, homo, animus, oratio, ver- 
ba: poet^ mitior animum, łago¬ 
dniejszy pod względem nsposo- 
bienia umysłowego. 

Mitra, ae, z zawój, rodzaj czap¬ 
ki; u ludów Azyatyckich, (u Gre¬ 
ków i Rzymian nosiły ją szcze¬ 
gólniej kobiety i zniewicściali 
mężczyźni). 

Mitto. misi, rnisanm, 3. wysiać, 
posłać, wyprawić, ze wskazaniem 
celu z przyim. de i przyp. 6, 
z przyim. ad lub in i przyp. 4, 
z przy. 3; z ut lub qui i tr. łącz; z su- 
piuum: cle deditione; allquem ad 
mortom lub morti; in arma; mi- 
aimus, qui solrerct; miseruut Bel- 
phos consultum; nuncics lub li¬ 

tera, posłańców lnb list wypra¬ 
wić; kazać powiedzieć, oświad¬ 
czyć, napisać, donieść, uwiado¬ 
mić, z nast. 4 przyp. i tryb. bez.; 
z ut i tryb. łącz., misit, se ren- 
turum; ad Caesaretn mittit, para- 
tum, se esse; misit in Siciliam, 
uti duae legion es ad se mitteren- 
tur; Attico mitteret, quid ageret; 
stąd: a) wydać, objawić, dać się 
słyszćć, pokazać, tox de quac- 
stura nul la missa est; oratio ex 
ipsius orc Pompcji mitti rideba- 
tur, zdawało się, ie wychodzi 
z ust samego Pompejnsza; signum 
timoris (objawić), o księżycu: lu¬ 
na mittit lucern in terras; o de¬ 
szczu : coeli mitti; o pociskach 
i strzałach: ciskać, wyrzucać, mio¬ 
tać, pila, tormenta, tcluin, has- 
tam; także o ludziach: rzucać się, 
se ab alto saxo; wtrącić, aliquem 
in foream; poct.: corpus saltu ad 
terram; animas in perlenia; fert 
missos pateila cibos; zaprowadzić 
kogo, odprowadzić, animas sub 
Tart&ra; Italos mittćre (dostaniesz 
się do-), u poct.; m. sangumem, 
krwi upuścić; ó) —przenoś. wpro¬ 
wadzić, aliqucm in possessionem; 
se in foedera, zawrzeć, zrobić 
przymierze; lares sub titulum, 
dom wystawić na sprzedaż; orbem 
sub leges, hołdowniczym zrobić, 
narzucić prawa; alicui mentem, 
podać myśl; funera Teucris, przy¬ 
gotować zgubę T; 2) puścić, wy¬ 
paście, aliąuem; mitti eum jube- 
r«; rzucić, porzucić, dać upaść, 
arma; o zgromadzeniu: rozpuścić, 
pozwolić się rozejść, senatom; 
praetorium; wypuścić na wolność, 
uwolnić, quin missa tu eum fieri 
juberot; — przenoś, mittere lub 
mis8um facere aliquid. porzucić, 
przestać, zaniechać, moestum ti- 
morem oittite; odium; iram mi u- 
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mm facore; mitte precari; w mo¬ 
wie: opuścić, pominąć, et haec 
mtssa faciam; dc aliqua re; tak¬ 
ie: mitto, quod; zrzec się czego, 
konores. 

Mirt-, patrz miscco. 
t&DJtmon, Cnis, m. mający dobrą 
pamięć, przydomek Artakserkse- 
m IL 

ICnomonidea, nm, f. muzy córki 
Mnemozyny. ^ ^ 

Mnemosyne, es, ż. pamięć,matka 
muz. 

Mobili*, e, ruchomy, łatwo poru¬ 
szać się dający, oculi, aequor, 
a£r;—przenoś.«) giętki, łatwy do 
powodowania, drażliwy, aetas, 
ardor; ad aliquid; b) zmienny, 
niestały, niestateczny, płochy, 
populua, animus, voluntas; in 
aliqna re. 

Mobili ta*. Stis, i. ruchomość, pręd¬ 
kość, szybkość, eąuitum, na- 
vium; — przenoś, zmienność, nie¬ 
stałość, atiimi, fortunae, hominis. 

Mobili ter, pi^ysl. ruchawo, pręd¬ 
ko, zwinnie, obrotnie. 

ModerfcbUi*, e, umiarkowany, da 
jący się umiarkować. 

Moder&men, Tnis, n. środek kie¬ 
rowania, ster, navis; 2) kierowa¬ 
nie, powodowanie, ingenium eget 
moderamine nostro. 

ModerŁte, przy ił. umiarkowanie, 
spokojnie, z powolnością, uti rc- 
hus secundis; omnia hu mana ferre. 

Moder&tio, 5nis, i. powściąganie, 
populi, cupiditatum; ograniczenie, 
rei familiaris; — przenoś, kiero¬ 
wanie, mundi, oculorum; 2) za¬ 
chowanie pewnćj stosownćj miary 
we względzie fizycznym, modera- 
tionem in cibo adhiberc; umiar¬ 
kowany stan powietrza; w odnie¬ 
sienia do mowy: harmonijny układ 
wymień, vocis, numerorum ac 
pedum; we względzie umysłowym 

i moralnym: a) powściągliwość 
w mówieniu; b) c2ęsto: umiarko¬ 
wanie, łagodność, przyzwoitość; 
c) ostrożność, ingenti labore et 
moderatione. 

Moderator, 5ris, m. kierujący, 
rządzca, przełożony, sternik, w zna¬ 
czeniu właś. i przenoś. 

Moder&trlx» icis, i. przewodnicz¬ 
ka, władczyni, temperantia est 
moderatrix omnium commotionum. 

Moderitus, a, um, umiarkowany, 
mierny, convivium, oratio, ten- 
tus; szczegół, o osobach: spokoj¬ 
ny, łagodny, przyzwoity, homo, 

senex. 
Moderor, 1. powściągać, w ogra¬ 
niczeniu trzymać, panować nad 
czćm, wlaś. i przenoś.: irae; ani- 
mo et orationi; animos in secun¬ 
dis; rządzić, kierować, naYem; 
res rusticas; equum; consilia offi- 
cio; ita rem moderando, taki da¬ 
jąc obrot albo kierunek rzeczy. 

Mo des te, przyst. z umiarkowaniem, 
rozsądnie, modestemunificumesse, 
być umiarkowanym w szafowaniu 
darów; 2) powolnie, spokojnie, 
fn, aliquidferre; 3) skromnie, oby- 
czajnic, uczciwie, qui modeste 
paret. 

Modeatia, ae, z. umiarkowanie, 
powściągliwość; łagodność; 2) 
skromność, przyzwoitość w zacho¬ 
waniu się pod względem czasu 
i miejsca; obyczajność, uczciwość. 

Modestua, a, um, a) umiarkowa¬ 
ny; b) powolny, spokojny, łago¬ 
dny; c) skromny; d) obyczajny, 
uczciwy. 

Modioe, przf/sł. i umiarkowaniem, 
spokojnie, łagodnie, facere, dicere, 
ferre; 2) miernie, nie bardzo»mina© 
Clodii modice me tangunt, m. lo- 
cuplss. 

Modieo*, a, um, mierny, umiar¬ 
kowany, m. sereritas; módlcie eon* 
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•rYlis deloctari; niebardzo wielki, 
■ulo znaczący, pecunia, acerrus; 
z przyp. 2. id* virium, niebardzo 
silny; 2) skromny, wstrzemięźliwy, 
domi modicus. 

Modifico, 1. rozmicrzyć należycie, 
Torba, membra. 

Modius, ii, m. miara na zboże, 
pleno inodio, pełną miarą, obficie. 

Modo, przysł. tylko, a) przy ży¬ 
czeniach i wymaganiach: ride mo¬ 
do, uważaj tylko; tende modo pla¬ 
ga8;. tos modo parcite. b) przy 
zdaniach warunkowych: modo ut 
lub samo modo, aby tylko; qui 
modo, kto tylko; si modo, jeże¬ 
li tylko, byleby tylko; modo ne, 
byleby nie; modo ut tacere pos- 
sis; quis iguorat, qui modo sdre 
curaTerit; modo ne summa turpi- 
tudo sequatur, e) non modo — sed 
etiam lub rerum, niotylko — ale; 
juz nie — ale; non modo in causa, 
veram in aliquo honesto prae- 
sidio spem collocasset; non mo¬ 
do in auribus, sed in ocali*; non 
modo dactore i, sed imirersi etiam 
exorcitus; non modo ad ezpedido- 
nes, sed ?ix ad quieta$ stadones 
sufficerent; non modo non, — sed 
no — quidem, nietylko ie nie, — 
ale nawet nie; non modo frumen- 
ta matura non essent, sed ne pa- 
buli quidem satis magna oopia 
suppeteret; 2) w odniesieniu do 
czasu: teraz właśnie, teraz dopie¬ 
ro, świeżo, dopiero co, adrenis 
modo; modo gratis fłoruimus; mo¬ 
do egcns, repente dives; stąd: jui— 
już—, przy wyliczaniu różnych 
wyobrażeń współrzędnych: mo¬ 
do — modo; modo — nunc i t. p.; 
m. Mucianum, modo principem; 
modo recta capessens, interdum 
malis obnozia; m. ac©edenu, tum 
antem recedons. 

Modui&te, przysł. harmonijnie, 
w takt, canere. 

Modul&tio, ónis, z, harmonijny 
nklad, wymiar w muzyce i wier¬ 
szach. 

Modulator, Cris, m. muzyk, śpie¬ 
wak. 

Modulfttus, a, um, rozmierzony, 
podług taktu ułożony, rerba. 

Modulor, 1. rozmierzyć, miano w, 
wyrazy podług taktu i harmonii 
ułożyć; stąd: śpiewać, grać har¬ 
monijnie; carmina; barbitos mo- 
dnlatns alicui (zam. ab aliąuo). 

Modulus, i, m. miara, przysłowie: 
metiri se suo modnlo ac pode, 
mierzyć się własną piędzią. 

Modus, i, m. miara, objętość, wiel¬ 
kość, długość; w szczegół. •) 
w muzyce: takt, melodya, flebi- 
libus modis concinere; ndibus La- 
tinis Thebanos aptare modos; b) 
miara, cel, granica, kres, koniec, 
modom alicui rei dare, impouere. 
statnere, facere i t. p.; modum 
adhibero, ograniczyć się; extra 
modum lub praetor modum, nad 
miarę; z przyp. 2. gerund., mo¬ 
dum legendi facere; u poeŁ z tr 
bez. saevire; c) miara, prawidło 
przepis, kierunek, atiis moduu 
pacia ac belli facere; ad pristi 
nam modum redigcre; in modua 
Tenti, podług kierunku wiatru 
d) w ogóle: sposób, ooncluden- 
di i t. p.; modo lub in modua 
lub ad modum z bliższóm okre¬ 
śleniem. przez dodanie przymiotnik 
ka lub przez przyp. 2., jak, podo¬ 
bnie jak, in raticinantis modum 
apis morę modoque; serrilem im 
modum, podobnie jak niewolnik 
w sposób niewolniczy; bostilem in 
modum, po nieprzyjacielsku. 

Moecha, ae, i. cudzołożnica. 
Moeehor, 1. cudzołożyć. 
Moeohus,i, m. cudzołożnik 
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Moono, is, «- umr, zwykle w licz. 
mnogiej. 

Moenia, ium, n. mury otaczające 
miasto, urbem moenibus cingere;— 
przenoś.; a) w ogóle to co otacza 
jaką przestrzeń, navis, thcatri, 
ściany; b) domy miasta, miasto, 
fusi per moenia Teucri; poet. o 
mieszkaniu Plutona, moenia tripli- 
cj circumdata muro. 

Moereo, i pochod. patTZ maereo. 
Moeei.órum, m. lud w dzisiejszej 
Serbii i Bulgaryi, mieszkańcy 
krainy, która się zwała Moesia, ae, 
?. była podzielona na dwie części; 
superior i inferior; stąd: w licz. 
mu. Moesiae. 

Moeate, i pochod. patrz maeste. 
Móffontiacum, i Magontiacum, i, 

miasto w Germanii. 
Mola, ae, i. inlyn; 2) mola salsa 
lub samo m.t mąka, którą posy¬ 
pywano bydlęta ofiarne; w tern 
znacz, mówiono także: salsae fru- 
gós, salsa farra. 

Moltri*, is, m. kamień młyński; 
w ogóle: wielki kamień. 

Molos, is, z. massa ogromnej wiel¬ 
kości, rudis indigestaąue moles; 
stąd: grobla, tama, moles opposi- 
tae fluctibus; zaspa piaszczysta, 
naturalir, wielkie gmachy, budowle, 
exstractae moles operc magnifico; 
m. propinqua nubibus; machiny 
wojenno, refectis vincis aliaque 
mole belli; bałwany morskie, quam 
m. subito ercierit, poet.; 2) wiel¬ 
kość, siła, właś. i przenoś.: erer- 
citus, clipei, iuńdiac; ad muros 
mole feruutnr; stąd; a) wysilenie, 
natężenie sil, trudność, majoremo¬ 
le pugnare; tantae molis erat Bo- 
mmm condere geutem; b) bieda, 
nieszczęście, major domi m. eror- 
ta est 

Moleoto, przytl z przykrością, nie¬ 
chętnie m. fero, jest mi przykro, 

nieprzyjemnie; 2) uciążliwie, do 
naprzykrzenia, amici xn. seduli. 

Moiestia, ae, i. przykrość,niepny- 
jemność, zmartwienie; molestiam 
cx re capere, doznać przykrości; 
molcstiam alicui eihibere, asper- 
gere, zrobić komu przykrość; 2) 
rażące, wymuszone wyrażenie, 
przesada w mówieniu, elegantia 
diligens sine molestia. 

Molestus, a, um, przykry, ciężki, 
nieprzyjemny, dokuczliwy, inimi- 
cus; labor, roures; 2} rażący, 
przesadny, wymuszony, verba. 

Moiimen, Ynis, i molimentum, i, n. 
nsiłowanie, natężenie sil, w&inc 
przedsięwzięcie. 

Molior, 4. a) z natężeniem sił do ru¬ 
chu pobudzić, ruszyć z miejsca 
co ogromnego, num montes ima 
ąede moliri para mus; wyłamać, 
portam; ciskać, miotać, ignem, 
iulmina; — przenoś, zachwiać, pod¬ 
kopać, osłabić, fidem; bj orać, 
kopać, terram, arra ferro; prze¬ 
brnąć , sabulum; c) zakładać, two¬ 
rzyć, budować, mnros, classem, 
arcem; — przenoś, przedsiębrać, 
brać się do czego, zamierzać, my- 
ślćć o wykonaniu czego, starać się 
o co, aliquid lub z tryb. bez. 
multa, res, expeditionem, bellum, 
defectionem, insidias; alicui cala- 
mitatem, pestem patriae; res no- 
ras (chcićć zrobić wstrząśnionie 
polityczne, i przywłaszczyć sobie 
panowanie); qui jam moliebautur 
erumpere; efficere molitur; d) 
wzbudzić, wzniecić, morbos, amo- 
rem, odium i t. p.; zrobić, mo- 
ram; 2) nieprzech- poruszyć się, 
usiłować, wyruszyć, odpływać, 
molientem hinc Hannibalem; na- 
res molientes a terra. 

Molitio, ónis, i. wprawianie w ruch 
czego ciężkiego, uprzątanie, roz- 
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walanie, burzenie, raili; 2) przy¬ 
sposabianie czego z trądem. 

Molitor, <5ris, m. twórca, budo- 
wnik, mundi, ratis. 

Molleaco, Sre, mięknąć;— przenoś, 
łagodnieć, stawać się zniewieścia- 
lym. 

Mollio, 4. nadać giętkość, mięk¬ 
kość, zmiękczyć, artus oleo, aąuis; 
ceram pollice; dum ferrum mol- 
liat ignis; herbas flamma; Cere- 
rem (chlćb) m vino; humum foliis; 
glebas, agros (spulchnić); lanam 
trahendo (prząść); odjąć ostrość, 
złagodzić, fructus feros colendo; 
poprawić, ritia locorum remediis; 
także o wzgórzach: clnram, collem, 
ułatwić wejście na wzgórze przez 
kołowanie; — przenoś, a) złago¬ 
dzić, znośniejszym zrobić, impe¬ 
rium, dissensiones; poenam, opus; 
rerba usu; o osobach i icb na¬ 
miętnościach, ukrócić, poskromić, 
złagodzić, aliqtiem; animum ali- 
cujus; impetum, iras; bj zniewic- 
ściałymzrobić, animos, legionem. 

Mollipea, pMis, miękkonogi. 
Mollia, e, miękki, mchawy, gibki, 
łagodny; o miejscowości: niestro¬ 
my, nieprzepaścisty, niespadzisty, 
ciivus, fastigium; o dziełach rzeź¬ 
by: wytwornie, delikatnie wyro¬ 
biony, signa; moiles imitabitur 
aere capillos; w odniesieniu do 
wymowy i utworów poetycznych: 
miły, łagodny, płynny, oratio; rer- 
sus; — przenoś, a) miły, przyje¬ 
mny, umbra; mollia ridere, przy¬ 
jemnie. uśmiechać się; łagodny, 
aestas; Zephyri; czuły, cor, peć- 
tus; ó) łatwy, wygodny, aditu: 
Tiri moiles, dający się łatwo skło¬ 
nić, in obsequimn; ani mus ad ac- 
cipiendam et deponendam offensio- 
nea; zmienny, nihil est tam mol- 
le, quam roluntas erga nos cirium; 
zniewieściały, rozpustny, philoso- 

phus; Sabaci; nie czyniący oporu, 
slaby, powolny, consul; trwożli¬ 
wy, lękliwy, pecus. 

Molliter, przysł. giętko, miękko, 
łagodnie; w odniesieniu do miej¬ 
scowości: niestromo, zwolna, nie- 
przykro, collis molliter assurgens- 
o wyrobach rzeźby: dokładnie, 
pięknie, delikatnie, ezcudent alii 
mollius spirantia aerm (natchną 
życiem dokładnie wyrobione posą¬ 
gi).; — przenoś, aj łagodnie, po¬ 
wolnie, ferre; bj słabo, lekko, Ue- 
dere aliąuem; rozpustnie, zniewie- 
ściale, viFere; curastite molliter 
uraczyłeś się. 

MoUitia, ae, i -es, el, L giętkość, 
ruchawość, cerricum; — przenoś, 
draźliwość, czułość, tkliwość, ani- 
mi, pectoris; słabość, brak ener¬ 
gii, zniewieściałość, rozpusta, mo¬ 
res ad mollitiam lapsi. 

Mollitudo, inis, z. miękkość, in 
pulmonibus est mollitudo; giętkość, 
vocis; czułość, humanit&tis. 

Molo, molui, molTtum, 3. młóć, 
molita cibaria, zmielone zboże. 

Molo, Cnis, w. przydomek retora 
greckiego Apollodora na wyspie 
Bodus. 

Molorohua, i7m. winiarz przy Kc- 
mei; poet.: Molorchi luci, lasy 
przy NemeL 

Moloasi, o rum, m. Molossowie, 
mieszkańcy krainy zwanćj Molod- 
sis, Idie, i. w fczęści wschodnićj 
Epiru; stąd: Molossus, a, um,na¬ 
leżący do Molossów; canis M. lub 
samo M., pies z krainy Molossów. 

Moly, yos, n. roślina z białym 
kwiatom i czarnym korzeniem, le¬ 
karstwo przeciwko czarom. 

Momontum, i, n. cokolwiek poru¬ 
sza, przeważa ciężar, 2) w prze¬ 
strzeni: odległość, parro momento 
antecedere; 3) w czasie: upłynie- 
nie, ciąg, przeciąg, momento 
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(utrns) horac; tom breYi horarum 
mommUi (w kilku godzinach); stąd: 
krótkaczęść czasu, chwila, ccrtis mo- 
mentis; momento (temporis), w oka 
mgnieniu; siła poruszająca i skutek, 
nacisk,uderzenie, leri momento iin- 
pulsae (arbores); — przenoś, aj uży¬ 
cie siły, środków, praebere momenta 
salutis; b) skutek, wpływ, powód, 
m. ad mutandos animos habere; 
parrae res magnum in utramąue 
partem m. habent; wpływ sta¬ 
nowczy, ważność, waga, znacze¬ 
nie, wartość; także o osobach: nul- 
Uus momenti esie apud exercitum, 
żadnego nie mióć znaczenia; leri 
m. aestimare aliquid, mało cenić, 
lekceważyć; magnum habere m., 
wiele znaczyć. 

Móna, aet i. wyspa leżąca między 
Hibemią (Irlandyą) i Brytonnią. 

Monaeoe*, is, m. imię dowódzcy 
Partów. 

Monódulat>e, i. kawka. 

Moneo, monui, monitum, 2. przy¬ 
pominać co komu, aliąuem ae a- 
liąua re; aliąuem; z przyp 4 i tr. 
bez.; zwykle: a) przedstawiać, obja¬ 
śniać kogo w czćm, nauczać, ostrze¬ 
gać, aliąuem; aliąuem do aliąua 
re; ąuod me mones; ea, quae mo- 
nemur; quum Phocion moneretur 
Nicanorem insidi&ri; b) doradzać, 
napominać, powoływać, pobudzać, 
ze spój. ut i tryb. łącz. lub samym 
tryb. łącz.; moneo, ut fitet; eos 
hoc moneo, desinant fnrere; z tr. 
bez., soror monet succurrere Lau- 
80 Turnum; odradzać, odwracać 
kogo od czego, ostrzegać, ze spój. 
ne i tryb. łącz. annus monet, ne 
speres; także o natchnieniu wiesz¬ 
czów i przepowiedniach: tu Tatem 
dira monę (natchnij); ni monuis- 
set comlx (gdyby nie przepowie¬ 
działa wrona) 

MonSrta, is, z. okręt o jednym 
rzędzie wioseł. 

Monśta, ae, i. matka muz; 2) przy¬ 
domek Junony, ze świątynia w Kry¬ 
mie, w którćj była mennica; stąd: 
moneta, ae, r. mennica; u poet. 
i później, pisarzy, pieniądze. 

Monet&lia, e, należący do menni¬ 
cy, triumTiri, przełożeni nad men¬ 
nicą, stąd: monetalis, chciwy na 
pieniądze. 

Monet&rius, ii, ?». pracujący 

w mennicy. 
Monile, is, f». naszyjnik, ozdoba, 
którą kobiety i dzieci nosiły na 
szyi, gesserat collo monile bac- 
catum 

Mónim-, patrz monum-. 
Monitio, ónis, i. przypominanie, 

rada, przestroga. 
Monitor, oris, m. przypominasz, 

pomocnik w sądzie, także — no- 
menclator; 2) napominacz, prze- 
strzegacz, monitoribus asper. 

Monitum, i, «■ przypominanie, 
przestroga; 2) przepowiednia, wy¬ 
rocznia Carmentis nymphae. 

Monitu*, us, «i. przypominanie, 
przestroga; 2) przepowiednia, wy¬ 
rocznia, monitu divum. 

Monoeous, i, m. osobno mieszka¬ 
jący, przydomek Herkulesa, Mo- 
noeci arx lub portus, przylądek 
i port w Liguryi. 

Monogram o*, on, z pierwszych 
zarysów składający się, dii mono- 
grammi, bogowie bez ciała. 

Monopódlum, ii, n. 9tół jednonogi* 
Mon*, montis, m. góra, przysło¬ 
wie; maria montesąue polliceri 
(o zbytecznych obietnicach), złote 
góry obiecywać; — przenoś, prae- 
ruptus mons aąuae, bałwan wo¬ 
dy wysoko wzniesiony, poet. skała. 

Monstritor, óris, m. pokazujący, 
nauczyciel, aiatri (o Tryptolemie). 

Monitro, 1. pokazywać, wskazy- 
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wać, atiąuid digito; iter, 2) mówić, 
nauczać, oznajmiać, qno scribi 
possent numero, monstrarit Ho- 
nenus; moustrate, si vidistis (po¬ 
wiedzcie) ; 3) nakazywać, pole¬ 
cać, monstratas eicitat aras; pia- 
cala; 4) doradzać, pobudzać, ira 
monstra! 

Monstrum, i, n. oznaka woli bo¬ 
gów, monstra denm; nec dubiis 
ea signa dedit Tritonia monstris; 
cos przeciwnego naturze, dziw, 
potwór, m. borreudum; foedissi- 
mum; fatale; oculis objicitur mon- 
atrum: stąd: monstra narrarc, di- 
cere, lotjui, prawić dziwolągi. 

Monatruóse, priytl. nienatural¬ 
nie, dziwnie, cogit&re- 

MonstruOaus, a, nm, dziwotwor- 
ny, straszny. 

Montonua, i, m. Rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Montanus, a, um, górny, na gó¬ 
rach znajdujący si o, cacnmina, op- 
pida; c&stcila; fraga; Łigures; flu¬ 
men (z gór spadająca); rzeczow. 
montani, orum, m. górale, miesz¬ 
kańcy gór, i montana, orum, n. 
okolice górne; 2) górzysty, Dalma- 
tia, poet. 

MontioÓla, ae, m. i i. gorał, miesz¬ 
kaniec gór. 

Montivagusa a, om, włóczący się 
po górach. 

MontuOaua, i montosus, a, nm, 
górzysty, pełen gór. 

Monumentum, i, *. pomnik, pa¬ 
miątka, z Miiszćm określeniem 
lub bez określenia, oznacza świą¬ 
tynię, dom, posąg, grobowiec i t. p.; 
także dzieło piśmienne: monumen- 
t* rernm (gostarum), księgi dzie¬ 
jów; annalium, roczniki; orationnm; 
m. ezpeditionis, ważniejsze szcze¬ 
góły wyprawy wojennćj; — prze¬ 
noś pamiątka, furtornm; landis, 
amoris; clemantiae; cmdelitatis. 

Mopnópłue, a, nm, do Mopsopti 
(dawne nazwisko Attyki) naleaćący. 
Attycki, Ateński, Mopsopianrw, 
Ateny. 

Mop«uhe«tia, i Mopsuestia, ae, i. 
miasto w Cylicyi. 

Mopsua, i, m. z Tessalii wieszcz 
Argonautów; 2) syn Kreteńczyka 
Rakiusa i wieszczki Manto, dal 
początek wyroczni Apollina w Azyi 
Mniejszój; 3) imię pasterza. 

1. Mora, ae, ż. zwłoka, przeszko¬ 
da, nihil in morahabuit, quomi- 
nus perreniret, nie zwlekał przy¬ 
bycia, nie dał się wstrzymać; esse 
in mora, zwlekać, morain trahere, 
moliri, sprawiać zwłokę; rampę 
moras, nie zwlekaj, pośpieszaj; 
nnlia mora est, nie ma żadnej 
przeszkody; sine mora lub nnila 
mora interposita lub poet. haud m- 
niezwłocznie; 2) pobyt na jakiem 
miejscu, przebywanie, segnis; pla 
cidae morae; 3) wypoczynek w po¬ 
chodzie; 4) przestanek w mowie; 
5) przeciąg czasu, w ogóle: czas, 
dolor bnitus est morS; molliri 
mora. 

2. Mora, ae, z. oddział wojska 
Spartańczyków. 

Mor&li*, e, moralny, tyczący się 
obyczajów. 

Mor&tor, óris, nt. przeszkadzający, 
pnblici commodi nieprzyjaciel do¬ 
bra publicznego; w sądzie: rodzaj 
złych obrońców, którzy przez swo¬ 
je przemawianie i zarzuty bieg 
sprawy przewlekali; 2) włóczęga 
wojskowy, maroder. 

Moratus, a, urn, patrz moror. 
Mor&tus, a, um, (od mos) uoby- 
czajony, dobremi obyczajami od¬ 
znaczający się, bene, melius, op- 
time, probe, egregie i t p.; 2) do 
obycząjów i charakteru ludzi za¬ 
stosowany, poema, fabuła. 

MorbOaua, a, um, chory. 
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Korbut, i, m. choroba, słabość, 
morbo laborare, affici, afflictari, 
być dotkniętym chorobą; morbo 
deceaere, perire, skończyć życie 
śmiercią naturalną; — przenoś, 
choroba duszy: namiętność. 

Kordaoiter, przysl. uszczypliwie, 
ostro, mordacius scripsit. 

Morda*, acis, kąsający, canis; pa¬ 
rzący, urtica; ostry, securis; gry¬ 
zący, pumoi; szczypiący, sal; — 
przenoś, uszczypliwy, cierpki, car¬ 
men; Cynicus; dokuczający, sol- 
licitudo. 

Mordeo, momordi, morsum, 2..ką- 
ać, canis;y>oet. gryźć, żuć, pa- 

bula; o zimnie i upale: dokuczać, 
dopiekać, frigora matutina mor- 
dent; aestas; spinać, mordet fibu¬ 
la restem; podmywać, amuis m. 
rura;—przenoś, a) szczypać, szy¬ 
dzić. drwić, aliqucm dictis; b} 
gryźć, dręczyć; morderi conscien- 
tia1 czuć zgryzotę sumienia; occul- 
to dolore; scribis, morderi te, źe 
cię to boli, że ci jest przykro. 

HŁordioua, przyst kąsając zębami;— 
przenoś, opornie, mocno, rem te- 
nere m. 

Morótum, i, n. potrawa wiejska 
z czosnku, ruty, octu, oliwy. 

Moribundus, a, um, umierający, 
konąjący- 

Morigeror, 1. dogadzać komu, sto¬ 
sować się do czego, roluptati 
aurinm debet morigerari oratio. 

Morini, Orum, w. lud w Gallii 
belgijskiej. 

Morior, mortnus, 3. (imiesł. czasu 
przyszł. moriturus) umierać, fer¬ 
ro, morbo, curis, frigore; mori 
in aliqua re. Zajmować się ćzem 
aż do śmierci: moriar, si lub ni- 
dalbym gardło, niech zginę, je¬ 
żeli-, rodzaj przysięgi; przenoś, 
o roślinach: niszczeć, usychać, se- 
retes; o pamięci i wdzięcznym 

wspomnieniu; wygasnąć, memoria 
beneficioram nuriąnam moriatur. 
Stąd: mortuus, a, um, umarły; 
rzeczow. trup, a mortuis eicitare, 
wskrzesić; — przenoś, mara m., 
morze martwe; plausus, leges, 
pozbawione mocy. 

Moriturio, Ire, chcićć umrzćć. 
Mormyr, tria, e. gatuuek ryby 
roorskiój. 

Moro, ire moror. 
Moror, 1. bawić gdzie, przebywać, 
przemieszkiwać, Brundisii; in vil- 
la; apud oppidum, circa flumen; 
ibi diutius; in gente inimica; tak¬ 
że poet. i przenoś, o przedmiotach 
nieżywotnych: znajdować się, ro¬ 
sa quo locorum moretur; zajmo¬ 
wać się czem, in ezternis; moran- 
di in imperiis cupiditas, pragnie¬ 
nie pozostania przy władzy; b) za¬ 
trzymywać się, zwlekać, ociągac 
się, auzilia morantur; morantes 
castigare; poet.: haud multa i nec 
plura moratus, długo, dłużej nie 
ociągając się; z tryb, bez. inforre 
bellum; nihil moror, quominus 
abeant, nie przeszkadzam bynaj¬ 
mniej, nio jestem wcale przeci¬ 
wny, żeby odeszli: 2) zatrzymy¬ 
wać kogo lub co, kazać czekać, 
przeszkadzać komu, aliquem, ag- 
men: armiem, agilit&tem rotarum, 
iter, impetum, reditum, victoriam, 
celerifatem belli, i t. p. aliquem 
ab itinere, a fuga; non moror 
z nast. quominus; nihil ros mora- 
mur patres conscripti (mówił kon¬ 
sul przy rozpuszczaniu senatu); ne 
te morer lub ne multis morer, że¬ 
bym cię długiem mówieniem nie 
nudził; nec dona moror, nie chcę 
darów; nihil moror eos salros es- 
se, nie jestem temu przeciwny, nie 
mam nic przeciwko temu, aby-; 
b) poet. krępować, zajmować czćm, 
popnlum, oculos auresąue alicu- 
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jus; novitate morandus specta- 
tor. 

Morfiae, przysL dziwacznie. 
Moroflit&s, Stis, ż. dziwactwo, zrzę- 
dność, in morositatem incidcre. 

MorGsua, a, urn, zrzędny, dzi¬ 
waczny, sener; uporczywy, morbus 

Morpheua, eos, m. bożek snu. 
Mora, mortis, i. śmierć, zgon; 
mortem lub morti occumbere, uiedz 
śmierci; m. afferre łub daro, za¬ 
bić, życia pozbawić; in morte, 
w czasio śmierci lub po śmierci; 
iu ertrema m., w ostatniej chwili 
śmierci; także; supTema morte; 
w licz. mn. śmierć wielu osćb, 
mortes imperatoriae; meorum; wy¬ 
padki śmierci, rodzaje śmierci, 
om nas per mortes ammam dedis- 
sem; totidem m.; clarae m.; zwło¬ 
ki, ciało zmarłego, mortem ejus 
lacerari. 

Moraua, us, m. ukąszenie, ugry¬ 
zienie, dziobanie, serpentis, arium; 
poet. zaczepianie, chwytanie, unco 
non alligat ancora mors u; m. ro- 
boris, szpara w której u wiązł po¬ 
cisk; — przenoś, a) dokuczanie 
słowami, uszczypliwość, commoda 
mea morsu renenat; b) zmartwie¬ 
nie, udręczenie, zgryzota, Libcrta- 
tis intermissae; ez disccssu. 

Mortalis, e, śmiertelny, znikomy, 
przemijający, właśc. i przenoś. 
rzeczow. mortalis, is, m. człowiek, 
szczegół, w licz. mn. nil mortali- 
bus arduum est; multos mortales 
defcudo; istot śmiertelnych tyczą¬ 
cy się, ludzki, od ludzi pocho¬ 
dzący, ziemski, conditio ritae; ac¬ 
ta mortalia; opera; mortalia facta 
peribunt; morUle, is, n. rzeczow. 
rzecz ludzka; nec mortale sonans, 
mówiąca głosem nadludzkim; czę¬ 
sto w licz. mn. mentem mortalia 
tahgunt, poet. 

Mortalitaa, atis, z. śmiertelność! 

znikomość; u później. pU. śmier¬ 
telni, ludzie, człowieczeństwo. 

Mortirfnus, a, urn, zdechły. 
Mortlfer, era, erum, śmierć przyno¬ 

szący, śmiertelny, vulnus, morbus. 
Mortuua, a, um, patrz morior. 
Morum, i, n. morwa. 
Morus, i, 2. drzewo morwowe. 
Moi, moris, m. wola, postanowie¬ 
nie, morem gerero alicui, czynić 
zadosyć czyjej woli, słuchać, być 
dla kogo powolnym; także: votau- 
tati alicujus morem gerere; 2) oby¬ 
czaj, zwyczaj, sposób życia, ritae 
mores; est hoc in morę positum; 
morę et exemplo populi Bomahi; 
często w licz. mn. obyczaje, cha¬ 
rakter, est ita temperatis moribus; 
m. suarissimi; boni et modestio- 
res; Tir morum veterum, dawnej 
poczciwości; cum moribus notis, 
znanego charakteru;—przenoś, a) 
sposób, własność, coeli, siderum, 
spis morę; torrentis; in morem 
fluminis; f>) u poet. przepis, pra¬ 
widło, prawo, mores Yiris ponęt; 
pacis imponerc morem; iu morem, 
porządnie; sine moro forit tem- 
pestas, nadzwyczajnie, okropnie 
sroży się burza. 

Mosa, ae, m. rzeka w Gallii bel¬ 
gijskiej. 

Mosella.ae, m. rzeka Mozela, 
Mótio, ónis, i. ruch, porufeenie, 
corporum; animi, wzruszenie. 

Motus, us, m ruch, poruszenie 
tak naturalne jak sztuczne; motus 
terrae, trzęsienie ziemi; m. Jo nici, 
taniec Joński; m. palaestrici, ruch 
szermierzy; corporis motus plenns 
artis, giestykulacya mówcy; także 
o obrotach wojennych: ut ad mo¬ 
tus concursusque essent leriores;— 
przenoś, a) wzruszenie, żywe uczu¬ 
cie, namiętność, cohibero motus 
animi; działalność umysłu, cele- 
res ingenii motus; pociąg, popęd, 
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natchnienie, dirino concita mota, 
Bellona* mota est agitata; b) we 
względzie politycznym: poruszenie, 
mufnificentissimus m. Italiae; tak¬ 
że w zlej myśli: niespokojność, 
powstanie, bunt; motum afferro 
reipublicae, zaburzyć; magno mo¬ 
ta concutere imperium, zachwiać, 
osłabić. 

Moreo, móri, motum, 3. poruszyć, 
w ruch wprawić, se morero lub 
moreri, poruszyć się; także: mo- 
▼ere, poruszyć się, trząść się, ter- 
ra morit; o ruchu strón muzycz¬ 
nych: lila esonatia; citharam; o ru¬ 
chu ust przy śpiewie: ora sonan- 
tia; o ruchu tanecznym: Cyclopa 
moren, w pantomimach przedsta¬ 
wiać; arma niorere, wziąć się do 
broni, wojnę prowadzić, poct.; 
agruin m., uprawiać, orać; marę, 
poruszać, próć morze wiosłami* 
płynąć- Stąd: 1) ze względu na 
punkt wyjścia: z dołu co w ruch 
wprawiać, wydobywać, limum e 
gurgite; motum cx profundo ma¬ 
rę; testa moreri digna bono die; 
numurn centesimis ab a!iquo wy¬ 
dobyć, odebrać); o pączkach: roz¬ 
wijać się, de palmite gemma mo- 
retur, — przenoś.wzbudzić, wznie¬ 
cić, pobudzić do czego, risum, 
fletum, dolorem, jocum, discor- 
dias, Buspicionem i t. p.; wnosić, 
wprowadzać, przytaczać przedmiot 
do działania, roztrząsania, consul- 
tatiouem, actionem; Mstorias; czyn¬ 
ność rozpocząć, zacząć, cantus; bcl- 
lum,8editionem; także: ne quid ater- 
go morerelar; iam undique pugaa 
se morerat (rozpoczęła się); w zna¬ 
czeniu oddalenia: usunąć, uprzą¬ 
tnąć, wyprowadzić, wyparować, 
wypchnąć, wydalić; sc movere lub 
morori, oddalić się, ustąpić, odejść, 
res quae moreri possunt, rucho¬ 
mości; także o przemianach: quo- 

rum forma semel mota est; w zna¬ 
czeniu wojennem: m. signa, ca¬ 
stra i t. p., se m. lub samo morere, 
wyruszyć, odejść; primis tenebris 
morit; se m- lub moveri, ruszyć 
się; także w znaczeniu religijućm: 
bidental morere, naruszyć; Diana* 
non morenda numina; wydalić, 
wypędzić, wyprzćć z siedziby, po¬ 
siadłości, placu boju, z urzędu, 
z przyim. cx lub de i przyp. 6. 
lub samym przyp. 6. senatu; ali- 
quom loco senatorio, tribu; także: 
od mniemania odwieść, desenten- 
tia; z drogi prawdy, a vcro; 2) 
w ruch działalności wprowadzać; 
se morero lub moveri, przyspo¬ 
sabiać się, zabierać się do czego, 
gotować się, impigre; ad bcllum; 
aj w odniesieniu do zmysłów; ro¬ 
bić wrażenie, m. sensus; pulchri- 
tudo corporis movet oculos; na 
str. bier. doznawać wrażenia, con- 
suetudine loci moreri; w zlćj my¬ 
śli: szkodliwie działać, szkodliwy 
wpływ wywierać, o słabości, upa¬ 
le i t. p., vis aestus omnium cor- 
pora morit; b) w odniesieniu do 
ducha, wyobrażeń i t. p.; rozwa¬ 
żać, roztrząsać, multa animo; ani- 
mus eadem illa morebat, knuł te 
same zamysły, zajmował się te- 
miż myślami; acute moveri (prze- 
uikliwio myśleć); se m. ad lub in 
aliąuid, zwracać myśl swoją ua 
co; aiiquem thyrso (natchnąć); c) 
w odniesieniu do uczucia, do ser¬ 
ca: wzruszyć kogo, pobudzić, 
zmiękczyć, czułość, życzliwość, 
współczucie wzbudzić, quem quuxn 
minus moveret; misericordia mo¬ 
ren: precibus; w złej myśli: za¬ 
niepokoić, przerazić, niepokoju na¬ 
bawić; na str. bler. niepokoić się, 
przerazić się, absiste moveri; d) 
w odniesieniu do woli, postano¬ 
wienia: skłonić, tanta auctoritate, 
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cofcsilio; e) we względzie politycz¬ 
nym: pobudzić, wzniecić rozruch, 
wzburzyć, Hispaniam adyersns Ro- 
manos; na str. bier. oburzyć się, 
zbuntować się, powstać; f) w ogó¬ 
le: zachwiać, osłabić, sententiam 
alicujus; fidem; fatum (zmienić). 

Mox, przysł. wkrótce, zaraz, wnet, 
natychmiast, se mox renturum; 
mox rerertar; mox ubi, skoro, po¬ 
tem gdy, mox ubi publicas res 
ordinaris; 2) w ogóle: potóm, na¬ 
stępnie, fusi, raox intra Yalium 
receptt. 

Muoldua, a, urn, spleśniały. 
Muoiua, a, urn, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: MuciSnus, a, 
um, do Mucyusza odnoszący się. 

Mucor, oris, tn. pleśń. 
Muero, (Juis, tn. kończatość, ostrze, 
mianowicie miecza; stąd: miecz, 
mucronem stringere, dobyć mie¬ 
cza, mucronem extulit, pugnarc 
mucrone; — przenoś, moc, dziel¬ 
ność, defensionis. 

Mucu*, i, m. smark. 
Mugio. 4. ryczeć, greges mugien- 
tium, bydlęta; — przenoś, trzesz¬ 
czeć, malus Africis procellis; 
dźwięk wydawać, huczeć, clan- 
gor tubae. 

ttutftua, us, tn. ryk, boum; m. 
dare, edere, ciere, tollere; — 
przenoś, huk, łoskot, terrae. 

Mola, ae, i. mulica. 

Mulcłeo, mulsi, mulsum, 2. gła¬ 
skać, z lekka się dotykać, barbam 
manu; Zephyri muleebant flores, 
poet; — przenoś, a) przy mi lać się, 
zachwycać, bawić, aliąuem car- 
mine; muleebant carmina aures; 
b) łagodzić, uspokajać, aliquem lub 
auimos dictis, rerbis i t. p.; poet. 
tigrea carmine; fiuctus; aethera 
cantu lub agra concentibus (o pta¬ 
kach); także: rulnera m. (przyno¬ 

sić ulgę); corpora duris fessa la- 
boribus (nsypiać). 

Muloiber, b&ris i bSri, m. przy¬ 
domek Walkana; poet. ogień, ce- 
ras urebat. 

Muloo, 1. bić, chłostać, źle się 
obchodzić, dać się we znaki, ho- 
minem; popsuć, uszkodzić, na- 
rem; małe mutc&tus graculus, źle 
przyjęta, oskubana. 

Muleta, i pochod. patrz mult-. 
Mulctra, ae, i mulctrarium, ii, 
n. i mulctrurn, i, n. skopek, do¬ 
nica. 

Mulgeo, mulsi, mulctum, 2. doić. 
Muliebrls, e, kobiecy, niewieści, 
do niewiast należący, vestis, ye- 
nustas; rztczow. muliebria, ium,*>«. 
rzeczy kobietom właściwe; 2) znie- 
wieścialy, aninms. 

Muliebriter, przyst. po kobiecemu, 
zniewieściale, dedero so lamentis; 
facere. 

Muller, Sris, z. kobieta, niewia¬ 
sta: 2) żona, mężatka, Yirgo aut 
mulier. 

Muller&riua, a, ma, kobiecy. 
Mulleroula, ae, i. kobietka, ko¬ 
biecina. 

Mulierósitaa, Stis, i. namiętna mi¬ 
łość, jurność. 

MuUerósua, a, um, jurny, kobie¬ 
ciarz. 

Mnlio, gnis, m. poganiacz mułów. 
MuUóuIub. a, um, należący do 

poganiacza mułów. 
Mullus, i, m. barwenna, ryba 
morska. 

Mulsua, a, um, z miodem pomię- 
szany; rzeczow. mulsum, i, n. wi¬ 
no zaprawne miodem. 

Multa, ae, i. kara pieniężna. 
Multatioius, a, .um, należący do 
kary pieniężnój. 

Mult&tio, ónis, z. skazanie na ka¬ 
rę pieniężną; kara na majątku, bo- 
norum. 
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Multicrtmi, a, am, dziurkowaty, 
wiele wydrążeń mający, 

itfultioiua, a, um, z gęstej i cien¬ 
kiej tkaniny zrobiony, vestimcnta. 

Multifariam, przysł. z wiciu stron, 
na wielu miejscach. 

Multifidus. a, um, na wiele czę¬ 
ści rozłupany, podzielony, fax. 

Multiformi*, e, wielokształtny. 
Multifórus, a, nm, dziurkowaty, 
wiele dziur, otworów mający. 

Multijuffus, a, um, i -jugis, e, 
wielosprzężny, equi; — przenoś, 
rozmaity, liczny, literae. 

Multimódis, prsyst. rozmaicie, róż¬ 
nym sposobem, pod róż ncin i wzglę¬ 
dami, multimódis reprehendi po- 
test. 

Multiplet, plTcis, wielo fałdo w ny, 
alrns; obszerny, pełen manowców, 
domus: Titis serpens multiplici 
lapsu, rozmaicie poplątana, kręto 
rosnąca; poet.: lorica, pancerz z pier¬ 
ścieni w ogniwa połączonych skła¬ 
dający się; b) liczny, mnogi, pfae- 
sidium, fetus; wielokrotny, coąsu- 
latus; multiplei elades utrim<lue 
facta; wiele razy większy, licz¬ 
niejszy, jak-, multiplcx quara pro 
numero damnum est; rzcczow. si 
multiplei alterlus arbitrio acci- 
piat, jeżeliby daleko większą licz¬ 
bę otrzymał; c) rozmaity, wielo¬ 
stronny, obfity, bellum; ratio dis- 
put&ndi; sermones; cura, exspec- 
tatio; rozmaite powody dający, ad 
suspicionem et simułtates; wielo¬ 
znaczny, rerborum potestates; nie¬ 
zbadany, nieodgadniony, natnrae 
hominum; ingenium; często: nie¬ 
stały, animus i t. p. 

Multiplic&bilis, c, dający się po¬ 
mnożyć; 2) rozmaity. 

Multiplio&tio, ónis, z. mnożenie. 
Multiplioo. 1. mnożyć, pomnażać, 
powiększać, aes alienum; usuras; 
regnum, auzilia. 

Mułtitudo, Inis, z. mnóstwo, mno¬ 
gość, wielka liczba, hominum, na- 
rinm, jumentorum, beneficiomm; 
multitndine domum cjus circum- 
dederuut (wielkim tłumom Indzi). 
2) gmin, pospólstwo, imperita, 
judicio ouiltitndinis moreri; ma- 
gnus multitudini timor est injectus. 

Multo, 1. karać, skazać na karę, 
pocna, mortc f cisilio, multa i t. p.; 
za karę skazać na utratę czego, 
pecuuia, agris, finibus, Antiochum 
Asia; parte regni; aliąuem parte 
membrorum, za karę pozbawić; 
z przyp. 3. za karę na czyją ko¬ 
rzyść oddać swoje mienie, Yeneri 
esse mnltatum, zrzec się dziedzic¬ 
twa na rzecz Wenery. [multn9. 

Multo, i multum, przysL patrz 
Multus, a, um, liczny, gromadny, 
mnogi, stop. wyż. plus, pluris, 
więcej; zwykle w licz. mn. plu- 
res, plura: stop. najw. plurimus, 
a, um, bardzo liczny; rzeczotr. 
multi, wiciu, szczegół, wielka 
gromada, mnogość, mnóstwo, una 
e multis; multa w licz. mn. wiel¬ 
ka ilość, wiele Tzeczy, no multa 
lub ne multis (słowem, krótko mó¬ 
wiąc), podobnież: quid plura, plu- 
ribus, obszerniej; plurimi, naj¬ 
większa liczba, najv- część; poot. 
plurimus dicet, bardzo liczni, bar¬ 
dzo wielu; przy określaniu mate- 
ryi: mnogi, obfity, caro, sangnis, 
supellex, rictima, anrum, su- 
dor i t. p., plurima rosa; pl. Aet¬ 
na, największa część Etny; wielki, 
pars Europae; plurimus collis; 
w odniesieniu do mowy: obszer¬ 
ny, rozwlekły, oratio, ne multus 
sim; o czasie: postąuam di es jam 
multa erat, gdy już znaczna część 
dnia upłynęła; podobnie: multo 
die; multa nocte, w póżnśj porze 
nocnćj; ad multam uoctem; multo 
manę, bardzo rano; pod względem 
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mocy skuuu: mocny, silny, 
wielki, silnie działający, sermo, 
labor, cum, iibertas; plurimus 
601, największy upal; silva, naj¬ 
gęstszy las; pl. coma, canities, 
fons, labor i t. p. multum est (to 
wiele znaczy)t poot.; — przenoś, 
pod względem działalności, częsty, 
nieustanny, ustawiczny, gorliwy, 
pilny, multa viri virtns; ad rigi- 
lias multus adesse; multus insta- 
re; legoT plurimus in orbe; mul¬ 
tum est (bywa to często, daje się 
często słyszeć); naprzykrzony, nu¬ 
dny, nieprzyjemny, natrętny, aut 
inconcinnns aut multus. Stąd 2) 
multum a) rzeczow. wielka część, 
wielkie mnóstwo, plus, większa 
część, więkeza ilość; plurimum, 
bardzo wiele, tylko w przyp. 1. 
lub 4. z przyp, 2. multum diei; 
plus Yirium, plurimum studii; 
quam plurimum, jak można naj¬ 
więcej; w przyp. 2. dla oznacze¬ 
nia wartości, ceny: mnlti, wysoko, 
bardzo, drogo; pluris, drożej, wy- 
żćj;plurimi, bardzo wysoko, bardzo 
drogo, ze słowami aestimare, pu- 
tare, facere, habere, tendere, 
emere; mea conscientia pluris mi- 
hi est quam sermo homiliom i t. p.; 
w przyp 6. dla oznaczeuia stopnio¬ 
wania i różnicy: multo, o wiele, 
znacznie, daleko, multo paucio- 
rea; iter multo facilius; multo 
piura; ze stop. najwyż. multo ju- 
cuhdissimus, najprzyjemniejszy; non 
multo post, wkrótce potem; multo 
anto lab antę multo, o wiele 
wprzód; b) przytł. multum, wie¬ 
le = multo przy stop. wyż. rzadko; 
o czasie: często, wiele razy, mul¬ 
tum mocum est; bardzo, multum 
loquax; m. dispares; plus, więcej, 
plus posse; z quam, non plus 
quam stipitea; z przyp, 6. non 
plus duobus mensibus. 

MGlus, i, m. mul. 
Mulviaa, a, um, mulwijski; pons, 

most na rzece Tybrze koło Bzymu. 
Mummlui, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Munatius, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Munda, ae, i. miasto w Hiszpanii 
betyckiej; stąd: Mundeusis, e, 
mundeński, i Mundenses, ium, m. 
mieszkańcy Mimdy. 

Mund&nus, i, m. obywatel świata. 
Munditia, ae, i -es, ei, i. czystość, 

ochędóstwo; w stylu: ozdobność, 
czystość. 

Mundus, a, um, czysty, chędogi, 
supeł lei; strojny, ozdobny, wy¬ 
kwintny, cultus justo mundior, 
piękny, zgrabny, wytworny, Yerba. 

Mundua, i, m. świat powszechny; 
niebo ozdobione gwiazdami, m. lu- 
cens, ardens; okrąg ziemski; 2) 
stroje kobiece, m. muliebris. 

Munóro, 1. obdarzyć kogo czśm, 
aliąuem aliqua re. 

Munóror, 1. darować, aiicui com- 
modum; obdarzyć, udarować, ali¬ 
ąuem aliąua Te; opipare. 

Munia, ium, n. obowiązki, czyn* 
uości stosowne do powołania, can- 
didatorum; munia regis obire; bl 
vitae seryare. 

Munioeps, cTpis, f». i i. obywatel 
lub obywatelka miasta zwanego 
munieipium; 2) ziomek, rodak, 
współobywatel, współobywatelka. 

Munioipalia, e, municypalny, do 
miasta munieipium zwanego odno¬ 
szący się. 

Munieipium, ii, n. miasto wolne 
mające prawo obywatelstwa Rzym¬ 
skiego. 

Munifioe, przytl. hojnie, csczodro- 
bliwie. 

MuniHoentla, ae, i. hojność, szczo¬ 
drość. 

Munificrus, a, um, hojny, szczodry* 
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dobroczynny, stop. wyż. -ficentior, 
najwyż. -ficenttesimus. 

Munlmen, tnia, n* środek zasło- 
nieaia, obrona. 

Munlmentum, i, tu obrona, śro¬ 
dek obwarowania, okopy, wal i t. p. 

Munio, 4. obwarować, postawić 
w stanie obronnym; w ogóle: za- 
slónić, zabezpieczyć, locum mu- 
ro; aditns insulae mirificia operi- 
bus; port os aggere; Alpibns Ita- 
liam munierat natura; — przenoś, 
ee multorum bcnevolentia; 2) dro¬ 
gę torować, wlaś. i przenoś. 

Maultio, onis, z. obwarowanie, za¬ 
bezpieczenie za pomocą walów, 
warowni; oszańcowanie, urbom 
munitionibus sepirc; 2) utorowa¬ 
nie drogi, wlaś. i przenoś. 

Munlto, 1. utorować, riam. 
Monitor, óris, w. robiący szańce, 
okopy, castrorum; 2) zajmujący 
się utorowaniem dróg. 

Monitua, a, um, obronny, obwa¬ 
rowany, bezpieczny, siluy, oppi- 
dum munitissimum; inbula; se mu- 
nitiorcm ad yitarn tuendam fore. 

Mumia, Kris, n. służba, powinność, 
obowiązek, szczegół, służba rzą¬ 
dowa, urząd, muuus admuiistrarc, 
ciplerc susceptum munus rcipu- 
blicac: maneribus perfunctus sc- 
uez; 2) usługa, przysługa przyja¬ 
cielska, uczynność, m. afferre; to- 
tum hoc tui maucris est; munerc 
alicujus, przy pomocy; ostatnia 
usługa dla umarłych, pogrzeb, 
amplo muuerc efferre; fungi inani- 
muuere; decoraTe supremis mune- 
ribus; 3) dar, podarunek, upomi¬ 
nek, mittere alicui aliąuid muue- 
ri; munere donare; divino mune- 
re datus reip.; m. Libcri, Cereris; 
4) widowisko, walka szermierzy 
sprawiona dla przyjemności ludu, 
m. dare, praebcrc; magnificentis- 
sima munera Pompeji, budowle 

Subliczne na igrzyska; stąd: bu- 
owle w ogóle; także budowa 

świata; moderator tanti operis et 
muneris. 

Munuaoidum, 1, n. mały podaru¬ 
nek, upominek. 

Munjobia, ae, z. port koło Aten; 
stąd: Munychius, a, um, do Mu- 
nichium odnoszący się, w ogóle 
Ateński. 

Muraena, ae, ż- ryba morska bar¬ 
dzo lubi ona od starożytnych. 

Muraena, patrz Murena. 
Mur&lia, do rnuru odnoszący się, 

murowy, corona m., wieniec dawa¬ 
ny w nagrodę temu, który się 
pierwszy dostał na mury nieprzy¬ 
jacielskie. 

Muroia, ae, ż. przezwisko Wenery 
(rrMyrtca, od mirtu, który był 
jćj poświęcony); ad Murciae (anun) 
lub ad Murciam, dolina w Rzy¬ 
mie między pagórkiem Palatyń- 
skim i Awentyńskim. 

Muróna, ae, m. imię Rzymskićj 
familii. 

Murex, Ycis, «*. gatunek ślimaka 
morskiego; b) poet. o jego skoru¬ 
pie, która slażyła za trąbę Tryto¬ 
nowi, tudzież do zdobienia grot; 
c) sok z tego ślimaka farbujący 
purpurowo; d) m. acutus, skala 
spiczasta; m. ferrei, kolec, ćwieki 
ostre. 

Murgantia, ae, z. miasto: a) Sa- 
mnitów; b) w Sycylii; stąd: Mar- 
gentinus, a, um, do Murgancyi 
należący, i Murgentlui, orum» m. 
Murgentynowie. 

Muria, ac, ż. rosół słony. 
Murica, patrz myrice. 
Murinus, a, um, do myszy odno¬ 

szący się; pełłeś in., skórki z kun 
lub gronostajów. 

Murmur, uris, «. szmer, szemra¬ 
nie, mruczenie i t- p.t jucundo U- 
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bentes murmuro rivi; o pszczołach: 
sfcrepit omnis murmure campus; 
2) łoskot, gTzmot, hnk, iiiripit 
coclum misceri murmure; 3) dźwięk 
narzędzi muzycznych, perstringis 
aures minaci murmure comnum. 

Murmuro, 1. mruczeć, szumieć, 
szeleścieć. 

Murra lub murrha, patrz myrrha. 
Murrha, ac, z. kamień lub massa, 

z którćj robiono bardzo kosztowne 
naczynia do picia; stąd: murrhi- 
nus, a, um, z murry zrobiony, 
pocula. 

Mursa, lub MursiA, ac, z. miasto 
w Pannonii. 

Murtetum, patrz myrtetum. 
Murtena, patrz myrteus. 
MurUa, i, m. mur około miasta, 
muris urbem sepire, cingere oppi- 
da muris; skąd: muri za miasto, 
repetens patrios muros; 2) wał, 
grobla, okop; — przenoś, obrona, 
tarcza, warownia, Achilles murus 
Grajorum. 

Mus, muris, m. mysz (do tego ro¬ 
dzaju źwierząt liczono także szczu¬ 
ry, gronostaje, kuny, sobole it. p h 
2) Mus, przydomek rodu Decyu- 
szów. 

Musa, ac, z. muza, bogini nauk 
i sztuk; liczono ich dziewięć; Cal- 
liope, Clio, Melpomeno, Thalia, 
Euterpe, Erato, Urania, Polyhy- 
mnia, Terpsichore; 2) pieśń, poe¬ 
mat, Damonis mu9am dicemus; 
m. proca*; 3) zatiudnicnie nauko¬ 
we, cum Musis, id est, cum hu- 
manitate et doctrina. 

Musaeua, i, m. poeta grecki. 
Musoa, ae, i. mucha. 
Muaodsus, a, um, mchem obrosły. 
Musoulua, i m. myszka; — prze¬ 
noś. ą) w ciele: musknł; b) ma¬ 
china wojenna, szopa, pod którćj 
osłoną oblegający zbliżali się do 
murów. 

Muaeua, i, m. mech. 
Muafium, i. *. miejsce posiedzeń 
uczonych, czytelnia, biblioteka, 
akademia i t. p. 

Mueica, ac, i -e, es, i. muzyka, 
która podług wyobrażenia staro¬ 
żytnych obejmowała 6ztuki i umie¬ 
jętności muzom poświęcone, zwłasz¬ 
cza poezyą, wymowę, muzykę. 

Music&ni, orum, n. lud w Indy&ch 
z tej strony Gangesu. 

Mu slotu, a, um, tyczący się mu¬ 
zyki , muzykalny, muzyczny; stąd: 
rzeczow. musicus, i, m. znawca 
muzyki, muzyk, i musi ca, orum, *. 
muzyka, dederc se musicie, oddać 
się muzyce. 

Muaaito, Sre, mruczćć, szmer wy¬ 
dawać. 

Musso, are, mruczćć, szmer wy¬ 
dawać; o pszczołach: brzęczćć; lę¬ 
kać się mówić lub czynić, ocią¬ 
gać się, namyślać się, diccre mus- 
sant; mussat rex ipse Latinus, 
quos generos vocet, poet 

Must&oeum, i, n. lub -eus, i, m. 
placek, w którym mąka z mosz¬ 
czem, liściem laurowym i innemi 
przyprawami była pomieszaBa; 
przysłowie: l&ureolam in mustaceo 
quacrere, szukać sławy w małych 
rzeczach. 

Muatela, lub mustella, ae, z. łasica. 
Muatum, i, n. moszcz; poet. jesień, 

w licz. mn. tercentum mnsta ridere. 
Muta, ae, i. niema, jedna z nimf. 
Mutabilis, e, zmienny, niestały, 

pectus. 
Mutabilitas, Stis, z. niestałość, 

zmienność, mentis. 
Mutfttio, onis, i. zmiana, odmia¬ 
na, consilii; 2) zamiana, przemia¬ 
na, mutatio officiorum, dando ac- 
cipicndo, wzajemność przysług. 

Mutllo, 1. obciąć, kaleczyć, au- 
res; zepsuć, uszkodzić, nares; — 
przenoś, zmniejszyć, erercitum. 
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Mufcilufl, a, mn , obcięty, alces mu- 
tilae cornibus; — przenoś, mutila 
loqm, mówić bez należytego roz¬ 
winięcia i zaokrąglania okresów. 

Mutina, ae, e. miasto w Italii, 
dziś Modena; stąd: Mutinensis, 
e, do Mutyny odnoszący się. Mu- 
tynoński. [wiedzićć z cicba. 

Mufcio, 4. bąknąć, mruknąć, po- 
Mufciuu, patrz Mucius- 
Muto, 1. ruszyć, poruszyć, przenieść 
gdzieindziej, ne quis inritus cirita- 
te mutetur, żeby nie był wydalony, 
se mutare lub mutari wydalić się, 
aliquo loco; o drzewach: przesa¬ 
dzać , aut scrobibus mandet inuta- 
ta 6ubactis, poet.; stąd: zwycz*. 
a) zmieniać, odmieniać, nihil mu- 
tavit dc cultu; nintari i czasem 
mutare, zmieniać się, ąuantum 
mutatus ab illo Hcctore; przemie¬ 
niać kolor, farbować, veflera lu- 
to; naprawiać, factum; zepsuć, 
sfałszować, vinum mutatum, b) po- 
mieniać się na co, aliquid cum 
aliqua re; o wygnańcach: mtit. 
solum lub locum, pójść na wy¬ 
gnanie; lecz: tcrras lub lares et 
urbem, do innego kraju się prze¬ 
nieść; quid terras alio calentes 
sole mutamus? mutare vcstera, 
wdziać żałobę. 

JCuttio, patrz Mutio. 
Mutuitio, Oiiis, ż. pożyczanie, po¬ 
życzka. [wzajem. 

Mtitue, przysł. wzajemnie, na- 
Mutuo, prtysŁ wzajemnie, nawza¬ 
jem; ł». sentirc, podobnie my¬ 
śleć, mieć podobny sposób my¬ 
ślenia; m, miseri, podobnie nie¬ 
szczęśliwi. 

Mutuor, 1. pożyczać, pecunias 
ab aliquo; także samo m., cogor 
mutuari; — przenoś, brać skąd, 
otrzymać, rirtus nomen a riris rau- 
tuata est. 

MutuB, a, urn, niemy, niemówią- 

cy, milczący, cichy, pecudes; 
artes, sztuki piękne «r porówna¬ 
niu do wymowy; także: o sztu¬ 
kach mało rozgłosu i zysku przy¬ 
noszących, maluit mntas agńare 
inglorius artes. 

Mutuus, a, urn, pożyczony, pe- 
cunias mutuas sumere ab aliquo; 
mutuo, pożyczonym sposobem; 2) 
wzajemny, obastronny, benevo- 
lentia; officia Toluntas erga ali- 
quem; stąd: per mutua lub samo 
mutua, nawzajem, wzajemnie* pe- 
dibus per mutua nexis. 

MutycÓ, es, z. miasto w Sycylii; 
stąd: Mutycensis, e, Mutyceuski. 

Myc&le, es, ż. przylądek w Jonii 
naprzeciw wyspy Samos. 

Mycen&e, arum, i -a ae, z. miasto 
w Argolidzie; stąd: a) Mycenaeus, 
a, um, Miceński; b) Mycenenses, 
ium, m. Miceńczykowie; c) My- 
cćnis, tdis, i. pochodząca z Mi- 
cen (Ifigenia). 

Mycónos, łub -us, i, ż. jedna 
z wysp Cykladyjskich. 

Myfadónes, um, m lud Tracyi; 
stąd: a) Mygdonis, Idis, z. Mig- 
donka, urodzona w Migdonii; b) 
Mygdonius, a, um, Migdoński, 
Frygijski (ponieważ Migdonowie 
przeszli do Frygii). 

Mygdonideu, ae, w. Migdonida, 
syn 'Migdona, króla Frygijskiego- 

Mylae, 5rum, i. zamek w Sycylii. 
Mylasa, orum, n. miasto w Ka¬ 
ry i; stąd: aj Mylasenses, ium, 
Milazeńczycy; b) Mylasius a, um, 
do Milazy należący; c) MylasGni, 
orum, m. hlylazenowie. ^ 

Myndue, lub -os, i, s. miasto 
w Karyi; stąd: Myndii, orum, i*. 
Mindowie. 

Tffynpn.ro, onis, w. lekki okręt kor¬ 
sarski. 

Myrice, es, i myrica, ae, & ta- 
maryszek, krzew. 
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Myrlna, ae, i. miasto w Eolii- 
Myrmeoid©*, ae, t». imię rzeź¬ 
biarza. 

Myrmidones, ura, tn. lud w Tessalii. 
Myro, ónis, m. sławny rzeźbiarz 

z Eleutery. 
Myrrha, ae, t drzewko mirrowc; 

2) żywica z niego sącząca się; 
stąd: Myrrha, córka Cynirasa, któ¬ 
ra w drzewo mirrowe była prze¬ 
mieni ou a. 

Myrrheua, a,nm, nakrapiany bal¬ 
samem mirrowym, crinis. 

Myrrhliius, a, uro, namaszczony 
balsamem mirrowym; 2) zrobiony 
z massy murrha zwanćj, patrz 
mnrrha. murrhinus. 

Myrtótuin., lub murtetum, i, n. 
miejsce mirtem zarosłe; w licz. urn. 
myrteta, miejsce przy Bajach. 

MyTteua, a, um, mirtowy, mirtem 
zapramiy, ozdobny. 

MyrtiluB, i, ». syn Merkurego, 
woźnica Enómausa (Oenomaus). 

Myrtoa* i, L wyspa przy Eubei; 
stąd: Myrtfius, i, um, Mirtęjski, 
marę Myrtoum, część morza Egiej- 
skiego koto wyspy Mirtos, mię¬ 
dzy Krętą, Eubeą i Peloponezem. 

MyTtum, i, n. owoc znirtowy- 
Myrtus, i, z. mirtowe drzewo, mirt' 

b) las mirtowy, c) włócznia z drze¬ 
wa nurtowego, poet. 

MyaceluB, i, m. syn Alkmcm*. ro¬ 
dem z Achai, założyciel Krotony. 

Mysi, orum, i*. Mizowie, miesz¬ 
kańcy krainy zwanej Mysia, ae, ż. 
w Azyi mniejszćj, sławni łucznicy, 
pogardzani z powodu tępości władz 
umysłowych: tritum est, si quis 
despicatui dud tur, ut Mysorom 
ultimus esse dicatur; w licz. poj. 
Mysus, Mizyjczyk; stąd: Mysius 
i Mysus, a, um, należący do 
Mizyi. 

Mystft, lub -es, ae, m. kapłan ta¬ 
jemniczych obrzędów religijnych. 

2dy«ta«ógrua, i, f». wprowadzający 
do miejsc tajemnic religijnych. 

Mystória, oram, *. tajemnicze ob¬ 
rzędy religijne, miano w. Cerery 
w Eleusis; 2) w ogóle: wszelkie 
tajemnice, skrytość, rzeczy tajne, 
mysteria rhetorum aperire; episto- 
lae nostrae habent tantum myste- 
riorum. 

Mystious, a, um, tajemny, tyczą¬ 
cy się tajemnio religijnych. ^ 

Btytilenae, arum, i -e, es, ć. głó¬ 
wne miasto na wyspie Lesbos; stąd: 
Mytilenaeus, a. um, do Mityle- 
ny odnoszący się; rzeczow. Mity- 
leńczyk, w 1. om. Mytileni, orum, 
Mityleńczycy. 

Mytilus, i, m. gatunek małży. 
MyuB, untis, £. miasto w Karyi. 

3sr. 
N, jako skrócenie 2iumerius. 
Nabathaei (Nabataei), m. Eabateo- 
wie,lud w Arabii skalistej; stąd: Na- 
bathaeus, a, um, Nabatejski, w o- 
góle: Arabski, wschodni, u pcet., 
regna. 

Nablium, lub naulium, ii, n. na¬ 
rzędzie muzyczne strónowe. 

NJWtuB, a, um, imtesl. patrz nan- 
ciscor. 

JNae, przysl. zaiste, zaprawdę, za¬ 
pewne. 

Ksenia, patrz nenia- 
Naowlus, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: N&erianus, a, 
um, ftewiański, do Newiusza od¬ 
noszący się. 

Nsevu»t i, m. znamię, brodawka, 
znak z przyrodzenia. 

Kajas, adis, często: Nais, Tdis lub 
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Idoa, $. Najada, nimfa wodna; 
poet. pnellae lub sororcs Naides; 
w ogóle : nimfa. 

Nam, spój. bo, ponieważ, albowiem, 
stoi na początku zdania i służy 
do uzasadnienia poprzedzającej 
myśli. 

Namgue, $pój. bo, albowiem, po¬ 
nieważ, kładzie się na początku 
zdania 4 służy do ndowodnienia 
poprzedzającej myśli. 

NanoUoor, nactus i nauctus, 3. do¬ 
stać , otrzymać, dostąpić, osiągnąć, 
nomen poetae; prorinciam; capti- 
yos; spem; turmas; nariculam; 
znaleźć, doczekać się, dignum exi- 
tum; tempestatem idoneam, ren- 
tum secundum; n. morbum, wpaść 
w chorobę: nactus silentia ruris, 
dostawszy się na ciche pola; quid- 
quid est narta ritis, czegokolwiek 
dosięgła. 

Nannóte*, lub Namnetes, um , m. 
lud w Gallii celtyckiej 

Nantuitea, um, ta. lud w Gallii 
narboneńskićj. 

NtpMui, a, um, tyczący się do¬ 
lin lesistych, nymphae N. lub sa¬ 
mo Napaeae, nimfy opiekujące się 
dolinami leśnemi. 

Nar. naris, m. rzeka wpadająca do 
Tybru. 

Narbo, 5nis, ż. miasto od którego 
Galii a narboneńska wzięła nazwi¬ 
sko; stąd : Narbonensis, e, do Nar- 
bony odnoszący się. 

Narciarnia, i, ta. narcys, kwiat, ja¬ 
ko imię własne: syn Cefiza i Li- 
ryopy, młodzieniec cudnćj pię¬ 
kności. 

Nardus, i, i. inardum, i, n. nard, 
roślina pachnąca, zwłaszcza nard 
indyjski, z którego kwiatu robio¬ 
no balsam, olejek wonny, nardo 
uncti; madefactus tempora nardo, 
poet. 

Naris, is, £. nozdrze, w Licz. mn. 

nares, nozdrza, nos, ad nares ad- 
moYere, wąchać; homo ohesae na¬ 
ris, nie mający węchn delikatne¬ 
go; nieprzenikliwy, ograniczony; 
emunctae naris, człowiek bystre¬ 
go dowcipu, przenikliwy; acutae 
nares, delikatny węch; naribus 
uti, drwić, szydzić. 

Narnia ae, ż. miasto w Umbryi; 
stąd: Narniensis, e, do Narnii 
odnoszący się. 

Narrabilia, e, dający się opowie- 
dzićć. 

Narr&tio. 6nis, t opowiadanie; 
powieść. 

Narrator, óris, f». opowiadacz. 
Narr&tua, us, ta. opowiadanie. 
Narro, 1. opowiadać, objawiać, dać 
wiadomość, wykładać co w mo¬ 
wie, w ogóle: mówić, alicni; eli- 
cui aliąuid; de aliqua re; narra- 
vit mihi te sollicitum esse; ht res 
gęsta est, narrabo ordine; si res- 
publica tibi narrare posset, quo- 
modo se haberet; także z 1 przyp. 
i tryb. bez. Graecia narratur col- 
lisa duello (mówią, ie-). 

Narfchócium, ii,a. puszcczka, słoik 
na maść, na lekarstwo. 

Naryoiua, a, um, z NaTyksn (mia¬ 
sta Lokrów ozolskich), narycyjski; 
w ogóle: loktyjski; Ńarycia (Lo- 
cn miasto w Italii); stąd: pix N. 
(z Lokrów w Italii). 

Naiamcn, ónis, m. Nazamończyk, 
w licz. mn. Nasamones, um, Na- 
zamończycy, lud w Afryce w po¬ 
łudniowo zachodniej stronie od 
Cyrenaiki aż do wielkićj Syrty; 
stąd: Nasamoniacus, a, um, do 
N&zamonów należący. 

Naaoor, natus, 3. rodzić się, z przyim 
ex lub de lub a i przyp. 6. lub 
samym przyp. 6.; pest homines na- 
tos, od początku rodu ludzkiego; 
w ogóle: pochodzić, brać począ¬ 
tek, antiquo genere, amptissima 
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familia. honcsło loco i t. p.; • 
praedmKftacb nlefywotnych: rość, 
rodzić się, wschodzić, humi na- 
seentia fraga; wszczynać się, po¬ 
wstawać, brać początek, helium; 
unde nigcrrimus Auster nascitur, 
wznosić się, zaczynać się, ab eo 
flumine nascitur collis; nascente 
luna, na nowiu. Stąd: natus, a, 
m, urodzony, n. M&cedo, rodem 
z Macedonii; clare, obscurissime 
natus; z <4 przyp. czasu: oznacza 
wiek, octodecim annos natus, ma¬ 
jący lat ośmnaście; często: zdatny, 
z przyrodzenia usposobiony do cze¬ 
go, ad aliquid lub alicui rei; 
z przysłówkowem określeniem: ita 
natus locusest, taką ma własność; 
v er sus małe nati, wiersze źle uło¬ 
żone; pro re nata, z powodu na¬ 
stręczającej się zręczności. Rieczow. 
natus, nata, syn, córka, nati, orum, 
dzieci. [Seypionów. 

Kamea, ae, w. przezwisko familii 
JMaaldius, a, lim, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: Nasidianus, a, 
uin, do Nazydyusza należący. 

Nmo, ónis, m. przezwisko Rzym¬ 
skie. 

Naaua, i, jw. nos, poet. siedlisko 
węchu, węch, nasus illis nullus 
erat; aliqucm lub aliąuid suspen- 
dere uaso (adunco), szydzić, drwić 
z kogo lub z czego. 

Nwritte, jpriyst. szyderczo, scripta 
destringere. 

Naaatus, a, um, nosal, z dużym 
nosem; 2) przebiegły, szyderczy. 

xr»ta» patrz nascor. 
Natalloiua, a, um, ściągający się 
do urodzin, praedicta, przepowie¬ 
dnie z położenia gwiazd w czasie 
urodzenia czyjego; natałicia, orum, 
«. uczt* z powodu urodzin, dat 
u ia hortig. 

ffatgUa, e, ściągający się do uro¬ 
dzin, dtwa udałem auum agorę, 

obchodzić dzień. swoich urodzin; — 
przenoś, dles natalis reditua mei, 
dzień powrotu z wygnania; tu¬ 
czów. bożek, duch opiekuńczy, któ¬ 
ry towarzyszył każdemu od uro¬ 
dzenia; miejsce urodzenia, czas 
urodzenia; w Ucz. ma. urodzenie, 
stan, familia. 

Nat&tio, dnia, L pływanie, miej¬ 
sce do pływania. 

Natator, óris, m. pływacz. 
Natea, patrz natis. 
Natio, ónis, z. ród, pokolenie, ple¬ 

mię . szczep; stąd: pewien gatunek 
ludzi, gromada, candidatorum, 
optimatium; często ze wzgardą: 
deteriores carete, quornm magna 
est natio. 

Natia, is, i. jedna z części poślad¬ 
kowych, w Ucz. mu. pośladek. 

Kat'vua, a, um, rodzony, powsta¬ 
ły przez rodzeni© się, dii, Yerba 
n., wyrazy pierwotne. 2) niesztucz- 
ny, naturalny, coma, sensus, ser- 
mo, lepos. 

Nato, 1. pływać, in Oceanu; na- 
tant aequore pisces; z 4 przyp. 
freta, aquas; stąd: bier. undana- 
tatur piscibus, ryby pływają po 
falach; n&tantes, inm, m. ryby, 
poet.; 2) wahać się, kołysać się, 
chwiać się jak zboże za powiewem 
wiatru, segetes altae campique na- 
tantes; — przenoś, chwiać się, być 
niepewnym, Democrituo natarrę ri- 
detur in natura deorum; pars mul¬ 
ta natat: 3) wylewać, wzbierać, 
rozlewać się, występować z kory¬ 
ta, Tiberinus campo liberiore na- 
tat, 4) o oczach mdłych, omdlałych, 
sennych, condit natantia lumlna 
somnus. 

Natrii, Icis, z. lub m. wąż wodny. 
Natu, patrz natus, us. 
Katara, ae, i. urodzenie, natur* 
filius, frater; natur* calamitosi; 2) 
przyrodzona własność czego, a) mja- 



Nfttar&lla 545 Nawioularius 

now. rzeczy nieżywotnych: po¬ 
łożenie, kształt, postać, montis; 
ruch, bieg, fluminis i t. p.; o czło¬ 
wieku: własności fizyczne, naturao 
et ririiim iniirmitas: naturam Tin- 
cere studio; Demosthenes impedi- 
rnenU naturae diłigentia industria- 
qne superarit; pod względem uspo¬ 
sobienia umysłowego: charakter, 
skłonności, temperament, naturfc 
ferus, liberalis, mitis i t. p. dif- 
ficiilima natura; naturain expellas 
fnrca, tamen usque recurret, na¬ 
tura ciągnie wilka do lasu (o trn- 
dnem pokonaniu skłonności); na¬ 
łóg przemieniony w naturę, in na- 
turam rertere; b) bieg rzeczy przy¬ 
rodzonych, porządek, n. ciYitatum; 
powszechność istot stworzonych, 
świat cały, natnra rerum lub sa¬ 
mo natura; siła twórcza Bóstwa, 
natura ipsa est fabricata; działal¬ 
ność, rei, deoruin. 

NatflrAiia, e, przyrodzony, rodzo¬ 
ny, pater; 6) z natury powstały, 
molos, tumulus; wiodzony, mo- 
tua, notio, bonitas; c) zgodny 
z przyrodą, conditio fatorom; d) 
tyczący się przyrody, quaestiones. 

Naturillter, przytŁ. zgodnie z przy¬ 
rodą, naturalnie, istotnie, diyinare; 
alacritas n. innata omnibus 

Natu*, patrz nascor. 
Natua, us, m. zwykle w przyp 6. 
rodzenie się, wiar, lata, rośnie- 
nie, magno n. esse, być w pode¬ 
szłym wieku; major, maiimns n., 
starszy, najstarszy wiekiem; ma- 
zimo natu filius, najstarszy; mini- 
mus natu, najmłodszy. 

Naucum, i, «. i naucus, i, m. 

drobnostka, rzecz mało znacząca. 
Naufriffium, ii, a. rozbicie okrę¬ 
tu, naufragiom facere, rozbić tlę 
* okrętem; — przenoś, klęska, 
przygoda, szkoda, strata, patrimo- 

nii; rei familiaris; 2) szczątki % roz¬ 
bitego okrętu; — przenoś e lu¬ 
dziach i rzeczach: addite lila nau- 
fragia Caesaris amlcorum; naufira- 
gia reipublicae colligere. 

Naufragus, a, um, ten który uległ 
rozbiciu się okrętu;—przenoś, znisz¬ 
czony, zrujnowany, patrimonio nau- 
fragus; 2) poet. sprawujący rozbi¬ 
cie okrętu, marę. 

Naupaotus, i, i. miasto w Etolii; 
stąd : KaupactSus, a, um, de Kau- 
paktu odnoszący się. 

Nauplius, ii, m. król wyspy Eu- 
bci, ojciec Palamedesa, który stąd 
nazywa się Naupliades, ae, m- 

Nausea, ae, L choroba morska, 
ckliwość, skłonność do wymiotów; 
w ogóle: nudność, wymioty. 

Nauaeo, 1. ulegać chorobie mor¬ 
skiej, mieć skłonności do wymio¬ 
tów; — przenoś, a) czuć wstręt, 
obrzydliwość; b) bredzić, paplać, 
bajać, si qui stulti nauseant. 

Naueeola, ae, i. mała ckliwość. 
JNauta, ae, m. patrz [navita. 
jNautioua, a, um, okrętowy, że¬ 

glarski , morski; n. homines lub sa¬ 
mo nautici, marynarze, majtkowie. 

Navaiis, e, żeglarski, morski; hel¬ 
ium, certamen, corona; tzćczow. 

na Yale, is. n. stanowisko okrętów, 
port; w licz. mn. naralia, ium, w. 
miejsce, warsztat do budowania 
okrętów, takie materyaly do bu¬ 
dowy okrętów. 

Nawarohus, i, m. kapitan okrętu. 
Karło ula, ae, i. bacik, łódź, czółno. 
Karioul&rius, a, um, tyczący się 

małych kupieckich statków; stąd: a) 

naricularia, ae, i. żeglowanie ma¬ 
tami statkami, n. facere, zajmo¬ 
wać się przewożeniem towarów 
lub osób za opłatą; b) naviculariust 
ii, *». właściciel statku przewozo¬ 
wego, przewoźnik 
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RavifróffUB, a, urn, = naufra- 
gus. 

NavigabiliB, c, żeglowny, spławny, 
marę, amnis. 

Navigatio, onis, r. żeglowanie, że¬ 
gluga, fiu minii (po rzece) 

Navigi61um, i, n mały statek do 
żeglugi. bacik. 

Kavi£iumt ii, n. statek do icglu 
gi, łódź, czółno. 

ł. o ludziach: pędzić sta¬ 
tek, płynąć, naTibus; o okrętach: 
płynąć, classis nafigavit; o wy¬ 
prawie wojennćj: bel li impetus na- 
vigavit; 2) przech. a) przepłynąć 
na okręcie, gens narigat aeąuor, 
oplynąć, okrążyć, terram; b) za¬ 
rabiać za pomocą żeglugi, quae ho- 
mines narigant. 

Nawis, is, 2. okręt, longa, wojen¬ 
ny, liniowy; oneraria, przewozo¬ 
wy; narem ornare, uzbroić, opa¬ 
trzyć; przysłowie: naTibus et 
quadri$is, wszystkiemi sitami; — 
przenoś, o rzeczypospolitćj; una n. 
est bonorum omnium; o wspólno¬ 
ści losu: ubicumque es, in eadem 
es navi. 

Nawita, skróć, nauta, me, m. żeglarz, 
marynarz, majtek lub właściciel 
okrętu, kupiec. 

JNavitaa, fitis, f. rzczkość, pilność, 
staranność, gorliwość. 

Naviter, pnytl, rzezko, pilnie, sta¬ 
rannie, dzielnie. 

Nawo, 1. usilnie nad czćm praco¬ 
wać, zajmować eię czćm pilnie; 
operam, dzielnie się trzymać 
w walce; operam alicui, gorliwie 
nieść pomoc, pomagać; także: a- 
liam operam, w inny sposób być 
pomocnym. 

Rama, a, um, czynny, rzeiki, 
siarowny, pilny. 

Naioa, i, z. wyspa na morzu Egiej- 
skiem, największa z Cyklad. 

Ne, 1 )przy$t. nie, ne-qnidem, aoi- 
nawet, wyraz, na który pada przy¬ 
cisk, kładzie się w środku, no 
in oppidis quidem; ut ne, aby 
nie, ut nc cui quis noceat; w szcze¬ 
gół. w zdaniach niezależnych, któ¬ 
re prośbę, wezwanie, rozkaz za¬ 
mykają: nie, tylko nie, z tr. roz. 
i łącz. czasu teraź. lub przesz!. 
duk., mortuum in urbe ne sepeli- 
to; ne conferas culpam in me; 
w zdaniach zawierających życze¬ 
nie: niechaj nie, ne id Jupiter 
sineret; przy zaklęciach: ue Tiram, 
niech nie żyję; ne salvus sim; 
w przypuszczeniach: ne sit sane 
snmmum malum dolor, przypuść¬ 
my, że-; byleby nie, sint miseri- 
cordes, ne illis sanguinem nostrum 
largiantur; dum ne; modo ne, dum 
modo ne, tantum ne, tylko nie, 
byleby nie; ze stop. wyż., tylko 
nie, ueplus; ne minus i t. p.; 2) 
spój. z tr. łącz. a) dla oznaczenia 
celu,,zamiaru, skutku zamierzone¬ 
go, aby nie, ne multa dlcam lub 
ne multa, lub ne multis, krótko 
mówiąc; semper id egi, ne inter- 
essem; b) po słowach: wystrzega¬ 
nia się, odmawiania, zakazywania, 
zabraniania, przeszkadzania: Da¬ 
cii corpus ne iureniretur, noz 
quaerentes oppressit (impedirit); 
eententiam ne diceret, recusa?it; 
cave, ne studeas; c) po wyrazach: 
obawy, troskliwości, ne, aby nie, 
kiedy życzymy, aby się to nie 
spełniło, czego się obawiamy: ti- 
met, ne deseras; ut Lub ne non, 
kiedy życzymy sobie, aby się co 
spełniło, lecz obawiamy się, że 
się może ula spełni, wideris yere- 
ri, ut spistolu illas acciperem; ti- 
meo, ne non impetrem; przy sło¬ 
wach rozważania, badania, zasta¬ 
nawiania się, ne non, czy może 
nie, czy czasem nie; ride. ne non 



547 Neo Neapdtia 

sit facile; 2) nć, part pyt. a) 
w pytaniu pojed. wprost, czy, czy 
nie, izaliż, iżali nie, jamne Tides? 
jamne sentis, itane? qnine putatis 
difficile, czy może sądzicie, że-; 
w zależ., czy może, czy może nie, 
liceretne mittere; b) w pyt. zloż. 
wprost,-isne, an non; bonestum- 
m factu, an turpe; w zloż. zależ, 
ne—ne; utrum—ne, ntrum plnris 
patrem matramne faceret; sint- 
ne, nec ne; matnrarent, traherent- 
ne bellum. 

ATeapÓlis, is, i. część miasta Sy- 
rakuzy w Sycylii; 2) miasto w Kam¬ 
panii; stąd: Ńeapolitanns, a, um, 
Neapolitański, i Neapolitani, oram, 
m. Neapolitańczycy; 3) miasto 
w Zeugitanie w Afryce. 

Nebula, ae, z. mgła, para, poet. 
obłok, et multo nebulae circum 
deafuditamicto;—przenoś, wszyst¬ 
ko, co jest cienkie, np. wełna, u 
poet. 

Nabulo, onis, m. wyraz obelgi; 
hnitaj, pustak, bałamut, nicpoń, 
pędziwiatr. 

iffabulóaus, a, um, mglisty, chmur¬ 
ny, ciemny, coelum. 

Noc, i neąue, spój. i nie, ani; 
takie: ani nawet, de quo ego con- 
sulto neąue apud tos feci antę 
mentionem; przy zapyt. zależnćm 
podwójnćm służy ao połączenia 
przeczących myśli, necne,czytći 
uie, albo nie, utrum ex usu es- 
set, necne; przy wyrazach: enim, 
rero, tamen, etiam, znaczy toż 
samo co non; neąue rero, w isto¬ 
cie nie, rzeczywiście nie; neąue 
tamen, przecież nie, jednak nie; 
neąue enim, ponieważ nie, mia¬ 
nowicie nie; neąue non etiam (et) 
I pewno też; neąue non tamen, 
i pewno jednak; nec — ąuidem, 
ani — nawet, nec jucunde ąuidem; 
2) w podwójnćm przeczeniu czyli 

w połączeniu dwóch lub więcćj 
przeczeń: nec — nec lub neąue — 
neąue lub nec—neąue lub neąue 
—nec, ani-ani; neąue—et, częścią 
nie — częścią; nietylko nie — ale 
owszem, nec miror et gaudeo; ne¬ 
ąue— ąue, nie—i przeciwnie; by¬ 
najmniej—owszem; et—neąue, czę¬ 
ścią — częścią nie; wprawdzie — 
ale nie. 

Neo dum, lub neąuedum, i jeszcze 
nie, needum perfecta canebat; neo- 
dum audi er ant 

Neaeaaarie, przysl. koniecznie, nie- 
odbicie, uieodiownie. 

Neoeatario, przysl. koniecznie, z po¬ 
trzeby, mimo woli, cum ąuibus 
viro necessario. 

Neceasfcrius, a, um, potrzebny, 
konieczny, nieuchronny, nieochy- 
bny, mors, usus, egressus, lei i t. p.; 
necessarium est senatori nosse rem- 
publicam; non neces., niekoniecz¬ 
nie potrzebny; eos circa non esse 
nfecessarios; necessarium, koniecz¬ 
ność, konieczna potrzeba, która 
kogo do czego zn&gla; stąd: a) n. 
rogationes, z potrzeby wynikające; 
b) naglące okoliczności, tempus, 
causa, res i t. p. 2) mający z kim 
związki, przyjaciel, krewny, po¬ 
łączony węzłem pokrewieństwa, 
klient, patron, ab homine tam nc- 
cessario; cum utriąue sis maxime 
necessarłus; familiańs ac neces- 
sarius. 

Neoeose, przysl. koniecznie, nie¬ 
zbędnie, id quod necesse erat; n. 
est, jest potrzeba, konieczność 
z tryb. bez. homini necesse est 
mori, musi koniecznie umrzćć; 
z tryb. łącz. Leuctrica pugna im- 
mortalis sit necesse est; est mihi 
n. lub n. babeo, uważam za rzecz 
konieczną, co minus n. babeo 
acribere. 

Beoesalta*, Stii, i. potrzeba, ko- 
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nioezność, rzecz niezbędna, prze¬ 
znaczenia, los, mori est necwsi- 
ia$ naturao; b) nagląca okoliczność, 
temporie; praesens; necessitate 
coactns. permotus, astrictns, ad- 
duetu*, i t. p. propter necessita- 
tem; n. foederis, z konieczności 
zawarta przymierze; ej potrzeba, 
brak, niedostatek, aedificia ad nec. 
constituta; snanim necessitatom 
causa; publicaonecessitates; 2) — 
przenoś, aj pokrewieństwa, przy¬ 
jaźń, necessitatean Tiolare; b) obo¬ 
wiązek miłościi szacunku, ma- 
gnam necessitatem possidet pater- 
nus matemuaque saoguis. 

Neoesiltudo, ibis, i. nieuchron¬ 
ność, konieczność, coactus rerum 
necessitudine;—przenoś, a) zwią¬ 
zek rzeczy, stosunek, rerum ordo 
et necessitudo; b) związek krwi, 
liberorun; przyjaźni, sunt mihi 
cum co omnes amicitiaa necessi- 
tudines; koleżeństwa, towarzysze¬ 
nia w urzędowaniu, qnaesturae; 
gościnności, propter necessitudi- 
nem regjii; opieki, cum munici- 
pio Galeno tnihi magna necessi¬ 
tudo est; w licz. mn. przyjaciele, 
krewni, u póżn. pis. 

Neoeesum oat~uecessc est, z tryb. 
bezo- paucis respondere. 

Nocne, patrz nec. fdzić. 
Neoo, 1. zabić, zamordować, zgła- 
Necopmam, tis, nie spodziewają¬ 

cy się, necopinautem liberavi. 
Neoopinatus, a, urn, niespodzie¬ 
wany, ex necopinało i necopina- 
to, niespodzianie, nagle. 

KeoopinuB, a, um, niespodzie¬ 
wany, mors; 2) niospodziewający 
się, accipiter necopiimm rapit 

Nootar. Sris, n. napój bogów, bal¬ 
sam bogów; — przenoś, słodycz, 
przyjemność, dulci distendunt neo 
tarę cel las (o miodzie); Gumina 
nectaris i bant, poet. 

Noetarous, a, um, nektarowy, 
7. nektaru. 

Noe to, nexui i nexi, nozum, 3. 
splatać, spajać, flores, coronam 
myTto, rasa «x siminibus; wią¬ 
zać, krępować, więzić, nexi (ob 
mes alienum) dłużnicy;—przenoś, 
zobowiązywać, sacramento nexi; 
łączyć, wiązać, omnes nrtutes 
ińter se nexae; knuc, doi mu ali- 
cui; wszczynać, jurgia; causa* 
inanes, przytaczać próżne wy¬ 
mówki. 

Noofibi, spój. aby gdzie nie. 
Nooundo, spój. aby skąd nie. 
Nedum, prtytl. ii Ale powiem, 

tóm bardziej, daleko muićj z na¬ 
stęp. tryb. łącz. łub z ut I tr. łącz. 
lub samo nedum, nedum senno- 
num stet honoa; nedum ut nlla 
pars fieret; na początku zdania 
z zastęp, sed etiam, tlómaczy się: 
nietylko-ale-jiawet, nedum mor- 
bum removisti, sod etiam grare- 
dinem. 

NOfandus, a,um, bezbożny, nie¬ 
godziwy, przeklęty, Scelos, odium 

Nefarle, przyil. bezbożnie, niego¬ 
dziwie. 

Neffcrtaa, a, um, bezbożny, nie¬ 
godziwy, zbrodniczy, bomo, eo- 
cietas, bellum, facinus;stąd: rw- 
esom. nefarium, ii, n. niegodzl- 
wość, bezbożność, zbrodnia, mul¬ 
ta commemorare nefaria in oo- 
cios. 

Nefas, n. nieodm. bezbożność, zbro¬ 
dnia, grzech, niegodziwość, po¬ 
stępek szkaradny, nefas dictu, nie- 
godzi się mówić: patriae irasci 
ref as esso ducebat; corpora vtra 
n«fas Stygia rectare carina; per 
fas et neifas, orodkami godzi remi 
i niegodjuwemi; jako wykrzyknik 
okropność! zgroza i beu nefas! 
takie o osobach: zbrodzień, ex- 
btiuxisso nefas, poot; 2) niemoir 
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ność, niepodobieństwo, quidquid 
corrigere est nefas. 

Nefaatuaf a, um, przeciwny pra¬ 
wom boskim, niepozwolony, za¬ 
kazany, dics, dzień, w którym 
niewól no było odbywać sądów; 
stąd: aj nieszczęśliwy, źle wró¬ 
żący, nefasto te posuit die; b) 
bezbożny, quae augur injusta, 
nefasta defiierit; — przenoś. quid 
in tac tum nefasti liquimus. 

Neg&ntla, ae, z. zaprzeczenie. 
Negatio, ónis, ż. przeczenie, zapie¬ 
ranie się, facti. 

Negito, are, uporczywie zapierać 
się, przeczyć. 

JNegleotio, onis, ż- zaniedbanie. 
Neglectue, a, um, zaniedbany; 
wzgardzony, mało ceniony. 

Negligens, tis, niodbaly, leniwy, 
giiuśny, opieszały, obojętny, ne- 
gligentior legis, officii, arnico- 
ruin, 2) marnotrawny, rozrzutny 

Ncgligenter, przysł. niedbale opie¬ 
szale, nieuważnie. 

NegLigentia, ac, z. niedbalstwo, 
opieszałość, niestaranność, nieu¬ 
waga; 2) małe uważanie, zanie¬ 
dbanie, pogarda, obojętność. 

JNegligo, leii, tectum, 3. zanie¬ 
dbywać, nie dbać o co, rem fami- 
liarem, trwonić majątek: z tr. bezok. 
obire diem edicti; 2) mało cenić, 
pogardzać, imperium alicnjus; le- 
ges; pcrlculnm, sacramentum; z tr. 
bezok. lab z 4 przyp. i tr. bez. 
3) przepuścić', pobłażać, darować, 
injurias; pecuniam captam; ritam 
ereptam. 

Nego, 1- przeczyć, zapierać się, 
mó*ić, że nie—, alicui; potes his 
impune negare; 2) przech. a) za¬ 
przeczać, aiiquid; z 4 przy.itry. 
bezo. negarit se sententiam rogatu- 
rum; negor z przy. 1 i tryb. bez. 
mówią, ie ja nie—, negor casta 
(esee); non nego, z następ. quln 

i tryb. bez., negare non posse, 
quin rectpm sit; b) odmawiać cze¬ 
go , nie przyzwalać, alicui aliquid; 
quod quum esset negatnm 

Negoti&lis, o, ściągający się do 
rzeczy. 

Negotiatio, onis, zajmowanie się 
handlem, kupczenie. 

Negotiator, ćris, m. zajmujący się 
interesami, kopiec ryczałtowy, 
bankier. [sprawka. 

Negotiólum, i, n. mały interes, 
Neg&tior, 1. zajmować się Intere¬ 
sami, kupczyć, trudnić się han¬ 
dlem; omnes per agros vicinasque 
urbes; negotians zn negotiator. 

Negotióaufl, a, um. zatrudniony 
interesami. 

Negótium, ii, n. a) wszelkie za¬ 
trudnienie, interes, quid mihi ne- 
gotii est, co mam robić? często 
z połączonćm wyobrażeniem tru- 
trudności: nihil habitori negotii 
essent, nie mieliby żadnych tru¬ 
dności; satis habuit negotii insa- 
nandis rulneribus; neque esse 
quidquam negotii, nie jest to by¬ 
najmniej trudna robota, zadanie; 
quid negotii est, cóż to trudne¬ 
go; n. alicui exhibere lub face- 
re lub facessere, narobić komu 
kłopotu; est alicui n. cum aliquo, 
ma z kim do czynieni?, jest z kim 
w sporze; nullo n. lub sine ne- 
gotio, bez kłopotu, z łatwością; 
b) zlecenie, poruczenie, n. alicui 
dare, mandare; suscipere, gerere 
i t. p; podjęcie się czego, zawód, 
urzędowe zatrudnienie, urzędowa¬ 
nie, publica, bellica vel cirilia; 
interessa pieniężne, handlowe zwy¬ 
kle w licz. nm. negotia gerentes; 
interesa domowe prywatne, n ma¬ 
łe, praeclare gerere; — przenoś, 
osoba, n. inhumanum, leutum, po¬ 
łożenie, atror. 

Koleus, i, m. ojciec Nestora, król 
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Pylos; stąd: aj NelSjus, a, um, 
do Neleusza odnoszący się; neczotc. 
Neleiui, i, m. Nestor; bj NelSus, 
a, um, Nelejski; c) Nelides, ae, m. 
Nelida=Nestor. 

Nemw, ae, i. miejsce w Argoli- 
dzie; stąd: a) Nemeaeus, a, um, 
Nemejski; b) Neinca, oram, m. 
igrzyska Nemejskie. 

Nwmesis, ios, ż. bogini sprawie' 
dliwości; imię kobiet 

KemOtes, um, m. lud w Galiii 
belgijskiej. 

Nemetocenna, ae, ź. miasto w Gal- 
lii belgijskiej. 

Nemo, Inie, m. i i. nikt, n. unus, 
nikt pojedynczo, ani jeden; n. 
alias, nikt inny ; non n., ktoś, ten 
lub ów; nemo non, każdy; przy- 
miotnie, żaden, n. homo, ciris, 
hostis i t. p. 

Nemor&lie, e, gajowy, leśny, am¬ 
bra, ant rum, templum Dianae. 

tfemorioultriz, Icis, i. przebywa¬ 
jąca w gaju, sus. 

NemorÓras, a, um, pełen lasów, 
mons; gęsto drzewami zarosły, 
siira. 

Nempe, tak jest, bez wątpienia, 
zaiste, ma się rozumieć, to jest. 

Nemui, Órii, n. gaj; w azczegól. 
gaj poświęcony Dyanie przy Ary- 
cyi, gdzie były Rzymskie riliae; 
u poet. w ogóle: las. 

Nenia, ae, i. pieśń żałobna, po¬ 
grzebowa ; u poet. śpiew smutny, 
Cea n. wiersz czarodziejski, mix- 
ta cum magicis Marsa renena so- 
uis; w ogóle, pieśń, śpiew lichy. 

Neo, neri, netum,2. prząść; tkać. 
Neoolee, &, m. ojciec Teinistokle- 
sa, który stąd nazywa się Neo- 
clldes, ae, m. 

Neoptolemus, i, m. syn Achille¬ 
sa, inaczej Pirnisem zwany. 

Neoterict, oram, m. nowi, nie¬ 
dawni 

Mepa, ae, i. niedźwiadek; rak mor¬ 
ski; 2) gwiazdozbiór. 

Nepe i nepete, is, n. miasto wEtru- 
ryi; stąd: Nepeslnus, tyczący się 
miasta Nepetu; w licz. mn. No- 
peslni, orum, m. Nepezinowie. 

Nephóle, es, i. matka Fryksusa 
i Helli; stąd: Nephelćis, Tdos, f. 
córka Nefeli. 

Nepoa, nepótis, m. wnuk; poet 
w ogóle: potomek, magna de atir- 
pe nepotum; często: utratnik, mar¬ 
notrawca. 

Nepoe, dtis, m. imię Rzymskiej 
familii. 

Neptls, is, ł. wnuczka. 
Neptunu*,!, m. Neptuh, syn Sa¬ 
turna, mąż Amfitryty, bożek mo- 
rza; stąd u poet: morze, immer- 
gere Neptuno; Neptflnius, a, um, 
do Neptuna odnoszący się; arra 
lub prata, morze; heros, Tezousz, 
potomek Neptuna; durf Sekst 
Pompejus, jako mniemany syn 
Nep.; aquae, źródło przy Terra- 
cynie. 

NequasD,nieodm. stop. wyż. nequior, 
najw. neąuissimus, zły, niepocz- 
ciwy, niegodny, rozpustny, la- 
daco. 

Nequiquam, pnytt. bynajmnićj, 
wcale nie. 

Neque, neąuedum, patrz nec, 
needum. 

Neąueo, quM i quii, qultum, Ire, 
nie módz, nie zdołać. 

Neauioąuam lub nequidquam, 
przysl. nadaremnie, napróżno, nie- 
pożytecznie, bezskutecznie. 

Neąuior, nequissimus, patrz ne- 
quam. 

Neąuiter, przygL stop. wyż. ne- 
quius, żle, nikczemnie, niepoczd- 
wie, niegodziwie. 

NeąultU, ae, i ies, ei, i. złość, 
niepoczciwość rozpusta, nlkcze- 
mność. 
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Karetu, eos, i ei, m. synOcean*, 
mąiDorydy, ojciec Nereid, bożek 
morski; śtąd: a) Nereis, Tdis, i. 
Nereida, nimfa morska; b) Ner5- 
ju«, a, on, do Nereusz* odno¬ 
szący się; i) Neilne,6a, i. Nery- 
na, nimfa morska. 

Neritos, lub -us, i, m. wyspa na 
morzu Jońskiem; stąd: Neritius, 
nerycki, do Itaki, do Ulissesa 
odnoszący się. 

Karo* onis, tn. imię familii rodu 
Klaudyuszów; stąd: Neroniinus, 
a, um, tyczący się Nerona. 

Nemie, arum, ż. miasto w Italii. 
Nerulum, i, n. miejsca w Lukanii. 
Nerv», ae, m. Bzymskie prze¬ 

zwisko. 
Nenrii, orum, m. Ind w Gallii 
belgijskiej; stąd: NerrYcus,i, um, 
do Nerwiów należący. 

Nervó«e, przytł. silnie, mocno, 
dobitnie, dicere, disserere. 

Nerróaua, a, um, pełen mocnych 
nerwów; — przenoś. *ilny, jędrny, 
dobitny w mowie, quis Aristote- 
le nerrosioi'? 

Nomu, i, 9i». nerw, nem in omne 
corpns ducuntur; 2) rodzaj wię¬ 
zów, in nerris teneri, oziuere de 
nerro; nerris rinctus; 3) strona 
muzyczna, resonare nerris; 4) 
cięciwa, nerris aptare sagittas; — 
przenoś, a) moc, dobitność, jędr- 
nośó w mowie, sectantem leria 
nerri deficiunt animiąua; b) siła, 
organ, wszystko, przez co może¬ 
my skuteczni* działać, rectigalia 
nerros asse, reipublica*; nerros 
belli pecumam essa: c) główna 
osoba, nerri conjurationis. 

Neocio, 4. nie wiedzićć, aliquid; 
z 4 przyp. i tr. bez., z* zdaniem wzgl. 
pyt.; nescio qui, quis, ni* wiem, 
który, kto, przywiązując do to¬ 
go wyobrażenia a oaabia lub rze¬ 
czy nieznanej, małego znaczenia, 

causidicum, nescio quem; nesdo 
quid literularom; albo przedmio¬ 
tów odznaczających się ważnością, 
których określić nie możemy, tum 
ilłud nescio quid praeclarum so- 
lere eisistere, coś nadzwyczajnego, 
coś niepojętego; 2) ni* znać, ali- 
quem; hiemem; 3) ni* módz, nie 
być w możności, nie umićć, nic 
rozumióć, quiescer*; aquo haero- 
re; graec*, latine; imitari, irasd; 
nescit rox missa rererti. 

Neaoiua, a, um, niewiedzący, nie¬ 
świadomy czego, z przyp. 2 lub 
z pizyim. de i przyp. 6; z przyp. 4 
i tryb. bez.; non sum nescius, 
wiadomo mi; ne sis nescius, abyś 
o tóm wiedział; 2) ten, który nie 
może, nie rozomie, nie chce, nie 
swykł, z tryb. bez. nescia falle- 
re rita, Pelides cedere nescius; 
3) niewiadomy, nieznany, locns, 
causa, poet. 

N6ais, Idis, i. wyspa przy Kam¬ 
panii na odnodz* Puteolańskiej. 

Nessun, i, m. rzeka w Tracyi; 2) 
centaur w Etolii; stąd: NcssBus, 
a, um, do Nessusa odnoszący się. 

N*«tor, 5ris, m. syn Nęleusa, kroi 
w Pylos w Elidzie. 

Netum, -i, n. miaste w Sycylii, 
stąd: Netiitf, orum, i Netinenses, 
inm, m. Netynowie. 

Neu, patrz neve. 
Neuter, noutra, neutrum przyp 
drugi neutrius, tTzeci neutri, ża¬ 
den ze dwóch, quid bonum,quid 
malum, quid neutrum; in neu- 
tram partem moreri, być obo¬ 
jętnym. 

Neutiąuam, przytl. bynajmnićj, 
wcale nie. 

NeutrUis, e, nijaki. 
Neutro, przytl. na żadną Ą dwóch 
stron, n. inclinata pugna. 

i neu, spój. 1 i*by nie, ma 
przed *obą ut lub ne, ut retine- 
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rent, neu perto rbarentur, ne eon- 
trahas, nere siuas; nere (neu) — 
neye (nęu), ani — ani. 

Nex, necis, z. śmierć gwałtowna, 
mord, zabójstwo; u później, pis. 
w ogóle: śmierć. 

Nexum, i, n. uroczyste zobowią¬ 
zanie w przedmiocie długu, i wy¬ 
nikający stąd stosunek między 
dłużnikiem i wierzycielem. 

Nexus, a, um, imiest. patrz necto. 
Nexua, us, m. związanie, związek, 

węzeł; — przenoś, zobowiązanie, 
szczegół, z powodu długu. 

Ki, zamiast nisi, jeżeli nie, gdyby 
nie, ocius hmc te ni rapis; ni co- 
pia pugnae fieret; 2) quid ni, cze¬ 
mu nie? 

Nicaea, ae, ś. miasto w Bitymi, 
stąd: Nicaeenses, ium, 'Niceń- 
czykowie; 2) miasto i zamek w Lo- 
krydzie; 3) miasto w Indy ach przy 
wschodniej stronie Hidaspu. 

NioomSdei, is, m. imię kilku kró¬ 
lów Bitynii; stąd: BicomSdia, ae, 
i. główne miasto w Bitynii, 1 Ni- 
comedienses, ium, m. mieszkańcy 
Nikomedyi. 

Nioopólia, is, ś. miasto: aj w Akar- 
nanii, b) w małej Armenii. 

Nicto, 1. mrugać, migać. 
Nictua, us, m mruganie, miganie. 
Nidor, óris, para, zapach, swąd od 

rzeczy tłustych przypalonych. 
Nidulor, tri, gnieździć się. 
Nidulus, i, m. gniazdeczko. 
Nidus, i, m. gniazdo, mdum fa- 
cere, fingere, oonstruere; 2) pis¬ 
klęta w gnieździć, nidi loąuaccs; 
3) siedziba, siedlisko, dom, tu ni- 
dnm serras. 

Niger, nigra, nigrum, czarny, cie¬ 
mny; rzeczotc. nigrum, czamość, 
czarna plama; przysłowie: facere 
candida do nigris, zmyśloną, uda¬ 
ną cnotą pokryć występki; — 
przenoś, a) dies, n., hora n., dzień. 

godzina zgonu; ignia n. na 
którym ciała zmarłych palono; 
stąd; poet. nieszczęsny, nieszczę¬ 
ścia przynoszący, sol; złowrogi, 
aris; b) o ludziach: zły, złośliwy, 
niepoczciwy, hic niger est, hunc 
tu Romanę careto; 2) zaciemnia¬ 
jący, zaczerniający, rentus, au- 
ater, im ber, u poet. 

Niger, gri, m. Rzymskie przezwi- 
sko. 

Nigtdiua, ii, m. imię Rzymskiej 
familii. 

Nigreeco, nigrui, 3. stawać się 
czarnym, ciemnym, coelnm nigre* 
scit ab austris. 

Nigro, 1. być czarnym; nigrans, 
czarny, poet. mgrantes terga ju- 
yencos. 

Nihil, skróć, nil, u poet., nieodm. 
nic, agere, loąui, timere; z przy. 2 
nihil Tini, n. rerum hum&narum, 
n. occasionnm: n. reliąui, n. ma¬ 
li: lub n jastum, n. ernentum, 
atxox i i pM n. esse, nic nie zna¬ 
czyć, nie mieć żadnćj wartości; 
aliąuem u. putare, za nic nie mieć; 
n. dicere, nic nie mówić grunto¬ 
wnego: nihil agis, próżne są two¬ 
je usiłowania, nie dokażesz tego; 
n. est, cur lub quod lub ut, nie 
ma potrzeby, nie ma przyfczyny, 
żeby-, nihil erat, quod scri berem; 
n. est, cur gestias; n. mihi est cum 
ille, nic nie mam z nim do czy¬ 
nienia; n. ad me, n. ad rem, nic 
to do mnie, nic to do rzeczy nie 
należy; także: n. est ad Coelium 
niczćm jest w porównaniu de C.; 
n. non, wszystko, ut nihil ei non 
tribuerit fortuna; non nihil, coś, 
nieco, non m. tempom tribuit li- 
teria; n. aliud nisi, qnam, u. prae- 
ter quain, nic, nic innego oprócz; 
n. quidquam, n. unum, nic wcale, 
nic zgoła; b) przysłówkowo: w ni- 
esóm, pod żadnym względem. 
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ft. cedimua Graeciae; n. graviora 
tiBis; non nihil, po części, w pe¬ 
wnym względzie; n. alind quam; 
ń. nisi, tylko, jedynie, amafe ni¬ 
hil aliud est, nisi-. 

Hihildum, przysł. jeszcze nie. 
jBTihllum. i, n. skróć, nilum u poet. 
nic, ex nihilo oriri; de nihilo beri; 
ad n. redigerc, venire; in nihil in- 
terire, occidere (do szczętu zginąć, 
być zniszczonym); pro nihilo puta- 
re, ducere, haberc; pro nihilo est 
(jest tak jak nic); ex quo idem 
(homo) nihili dicitur (ladaco, nic 
nie waTt), non nihilo aestimare, 
nieco szacować; de nihilo, o nic, 
bez przyczyny; nihilo ze stop. wyż. 
i wyrazami oznaczającemi różnicę, 
równy, nihilo majus discrimen; ni¬ 
hilo minus, n- secius jednakowo; 
n. segnius, niegnuśnie, lub równio 
skrzętnie; n. eapientior, w cało nie 
mędrszy, równie mądry; n. bene- 
Toientior, równie życzliwy; n. ali- 
ter, nie inaczej. 

Kil, nilom, patrz nihil, nihil om. 
Kilua, i, m. Kil, rzeka w Egipcie; 
stąd: KUifcus, a, urn, do Kilu na¬ 
leżący, w ogóle: Egipski; 2) rów, 
kanał 

Nimbllbr, Sra, erum, nawałnicę, bu¬ 
rzę przynoszący, burzliwy. 

Klmbóaua, a, om, burzliwy, burzę 
przynoszący, ventus; assurgens 
fluetu nimb. Orion. 

Kimbua, 1, r*. deszcz ulewny, na- 
walny; poet ferreus (o żelaznych 
pociskach); 2) burza, nawałnica, 
chmura grożąca burzą; toto sonue- 
rant aethere nimbi; stąd: obłok, 
Yenuj obscuro faciem drcumdata 
nimbo; wielka ilość, tuman kurzu, 
arenae; pocisków, telorum, saxo- 
rum; mnogość wpadających żołnie¬ 
rzy: inseuuitur n. peditum, poet.;— 
przenoś, burza, nagle nieszczęście, 
nimbu hunc cito transisse laetor. 

KimUtas, Xtis, S zbytek, nadmiar, 
zbyteczna mnogość. 

Kimio, patrz nimins. 
Nimirum, przyst. tak jest, bez wąt¬ 
pienia, pewnie, zaiste. 

Nimia, przyst. zbyt, zbytecznie, za 
wiele; non nimis lub baud uunis, 
nie zbyt, niebardzo. 

Nimius, a, um, zbyteczny, bar¬ 
dzo wielki, przechodzący miarę, 
ccleritas, imber; o osobach: nieu- 
miarkowany, gwałtowny, z pn. 6. 
lub 2. nimius fiducia, nimius ani- 
mi; także: in decernendis honori- 
bus; nimium ąuantum, bardzo, 
nadzwyczajnie, sales nimium quan- 
tum ralent; riecKAO. nimium, to, 
co jest nadto, rzecz zbyteczna, 
quod est inter nimium et param; 
przyst. nimium, bardzo, o fortu¬ 
natom nimium agricolas, sua si 
bona norint; nimio, ze stop. wyż. 
zanadto, dolere nimio plus. 

Ninglt, ninxit, 3. śnieg pada. 
Niobó. es, i *a, ae, i. córka Tan- 
tala, żona Ambona, stąd: KiobS- 
us, a, um, do Kioby odnoszący 

się. 
Niphatee, ae, f»- odnoga góry 
Taurus między Armenią i Mezo¬ 
potamią. 

Niptra, oram, *. kąpiele; sztuka 
sceniczna Pakuwiusza. 

Nireus, ei, lub eos, m. syn Cha¬ 
ro pa, najpiękniejszy z bohaterów 
Greckich walczących pod Troją. 

Nlsaeus, Kiseis, Kisejus, patrz 
Kisus. 

Klal, spój. jeżeli nie, z tr. ozu. ni¬ 
si ego insanio; gdyby nie, I tr. 
łącz. nisi nos ricina filia recepis- 
8et; quod nisi domi debilitatus 
esset, a gdyby nie-; 2) oprócz, 
chyba, tylko, wyjąwszy: niśi si 
quis scripsit, wyjąwszy, jeżeli kto 
napisał; nisi uuod, wyjąwszy że, 
chyba le, nisi quum, wyjąwszy 
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gdy; n. Tero, n. forto, chyba mo¬ 
że; non n., tylko; także w znacz, 
iromcznćm, nisi tu miii tutor es, 
przecież nie jesteś moim opiekunem. 

Nieiaa, patrz Nisus. [lamii. 
Nlaibia , is, i. miasto w Mezopo- 
NUus, a, um, tmtesl. patrz nitor. 
Nuiui, i, n. krogulec; 2) w/, 

król Megary; stąd: Nisaeus, a, 
um, do Nizusa należący; Niseis, 
Tdis, i córka Nizusa, Scylla. 

Niaua, i niius, us, i*. wspieranie 
się, silenie się; 2) zapęd, lot, pen- 
narum nisua iuanis; 3) obrot, ruch 
gwiazd, astra nisu suo conglo- 
bata. 

Nitedula, ae, i. myszka polna. 
Nitens, tis, lśniący, jaśniejący, 
błyszczący, arma, nitentior ostro flos; 
frondes auro renidente nitentes; — 
przenoś, świetny, homo nitens glo¬ 
ria recenti; 2) otyły, wypasły, do¬ 
brze wykarmiony, taurua; — prze¬ 
noś. okazały, piękny, oratio, oculi. 

Nitens, tis, imiest, od nitor. 
Niteo, nitui, 2. błyszczćć, jaśnieć, 

lśnić się, wlaś. i przenoś, coelum 
lumine; oratores nitucnmt; 2) być 
tłustym, otyłym, unde sic nites? 
być w dobrym stanie, Tectigalin 
pace niteat 

Nltecoo, Sre, zaczynać lśnić się, 
stawać się świetnym, stelłarum 
candore. 

Nltidus, a, um, lśniący się, ja¬ 
śniejący, ©bur, caput; jasny, po¬ 
godny, dies; 2) spasły, tłusty, do- 
brćj tuszy, jumenta; nitidus bene 
curata cute; 3) piękny, okazały, 
verba; genus Terbom m; ukształco- 
ny, okrzesany, strojny, ex nitido 
fit rustłcus. 

Nltiobriges, um, m. lud Celtów 
w Akwitauii. 

Nitor, nisus i niius, 3. wspierać się, 
podpierać się, z prz. 6 bacule, sco- 
pule; hasta lub in hastam; usiłować, 

starać się usilnie, silić się, perrum- 
pere; utrzymać się w locie, latać, 
motis in aera pennis; piąć się, 
starać się wleźć, wejść na wyższe 
miejsce, gradibus; per ardua, ad 
sidera; także in adrersum, w prze¬ 
ciwną stronę; — przenoś, a) po¬ 
legać na czóm, spuszczać się na co, 
in rita alicujus; tu eris unus, in 
quo nitator salus cifitatis; consi- 
lio alicujus; animo (spuszczać się 
na odwagę), auctoritate; reguo; in- 
sidiis; b) usiłować, wszystkie siły 
zebrać, usilnie się starać, trudzić 
się, pro aliąuo lub pro aliqua re; 
często z tr. bez. irrumpere, recu- 
perare; z przyim. ad lub in i 4 
przyp., ad gloriam, in yeiitum; con¬ 
tra allquem lub aliąuid, działać 
przeciw komu lub czemu; z ut 
i tr. łącz. nalegać, obstawać przy 
czćm, Miltiades maiime nitebatur, 
ut castra fiereat; ze spój. ne i tr. 
łącz. starać si przeszkodzić, nite- 
bantur, ne consuleretur; z przyp. 4 
i tr. bez. starać się dowieść, żó-f 
nitamur igitur nihil poise percipi. 

Nitor, óris, m, blask, połysk, auro- 
rae, argentr, 2) piękność, Hebri, 
pennarum; — przenoś, świetność, 
generis; ozdoba, okrasa, piękność, 
orationis. 

Nitrutn, i, n. saletra. 
Niv&lta, e, śnieżny, dies; — prze¬ 
noś. biały jak śnieg, equi cando¬ 
re nirali; 2) śniegiem pokryty. 

NIveua, a, um, śnieżny, ze śniegu, 
agger; — przenoś, biały jak śnieg, 
color, lacertus, vestis. 

Niwoius, a, um, pełen śniegu, 
biems; Scythia. 

Nii, nivis, i. śnieg; — przenoś, 
nires capitis, siwizna, poet. 

Nixor, ari, podpierać się^ silić się, 
Ntrui, a, um, imietl. patrz nitor. 
NŁrut, us, m. patrz nisus. 
No, 1. pływać; przysłowie: nare 
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sine cortice, nie potrzebować po¬ 
mocy; poet.: latać (o pszczołach), 
nare per aestatem liquidam. 

Kobilior, ilris, tn. Rzymski przy¬ 
domek familii Fulwiuszów. 

Nobili* ć, znany, znajomy, nequc, 
iis unąuam nobilis fu i; stąd: a) 
znakomity, sławny, rbetor, oppi- 
dnm, multi in philosopbia nobi- 
les; głośny, crimcn; A) szlachetny, 
znakomitego rodu; u Rzymian ten, 
z którego familii jeden lub kilku 
piastowało urzędy najwyższe zwa¬ 
ne magistratus curules; w licz. mn. 
rzeciow. nobiles, szlachta; — prze¬ 
noś. wyborny, dobrego gatunku, 
equae, canis, fundi i t p. 

Nobillta*, atis, i. sława, wziętośó, 
nobilitatem Tirtutis habere sum- 
mam; słynąć z męztwa; 2) znako¬ 
mitość urodzonia, szlachetność ro¬ 
du, znakomity stopień, stąd zbio¬ 
rowo : szlachta, omnis nobilitas in- 
teriit; wyborność, wyśmicnltość, 
cloąuio tantum nobilitatis inest. 

Kobiliter, przysl. znakomicie, szla¬ 
chetnie 

Nobilito» 1. ogłaszać, wiadomćm 
czynić, rem, famam; stąd: a) wsła¬ 
wić, disciplina militari nobilitatus 
est, wsławił się znajomością sztu¬ 
ki wojennćj; osławić, flagitiis; b) 
uzacnić, znakomitym uczynić. 

Nooena, tis, szkodliwy, szkodę przy¬ 
noszący; występny; rzcczow. wino¬ 
wajca, złoczyńca, nocentem dcfen- 
dere. 

Kooeo, nocni, noćftum, 2. szkodzić, 
slicui lub alicui rei; alicoi aliqua 
re; bier. nieos. no cui noceatur, 
aby nie szkodzić nikomu; n. no- 
iam, dopuścić się przestępstwa; 
nocendi Locum dare, podać sposo¬ 
bność do szkodzenia. 

KoetUftoa, me, t świecący w no¬ 
cy; cresccntem face noctilucam (o 
księżycu). 

Koctiv4gua* a, um, błąkający się 
w nocy. 

Kootu, pnysl. (dawny przyp. 6. 
od noctus “ noxj w nocy, dum 
noctu stertit; n. aliquid describere. 

Noctua, ae, i. sowa. 
Koetuabundua, a, um, czyniący 

co w nocy, podróżujący w nocy. 
Nocturnu*. a, um, nocny, tyczący 

się nocy. 
Nocuub, a, um, szkodliwy. 
Kodo, 1. zawiązać węzeł, związać, 

zapiąć, crines in aurum. 
Nodósus, a, um, pełen węzłów, 

sękowaty; plagae; stipes; — prze¬ 
noś. Cicuta n,, lichwiarz za czasów 
Horacego, który dłużników swoich 
trudnemi warunkami krępował. 

Kodua, i, m. węzeł, Yinctus nodis; 
sęk, baculum sine nodis tenens; 
staw w budowie ciała zwierzęcego, 
crura sine nodis; poet. o tern, co 
jest związane, i\p. pukiel włosów, 
eiiguum nodum fronto relinquere; 
pas, nodo sinus collecta flnentcs, 
poet; — przenoś, o) węzeł, zwią¬ 
zek, amicitiae; ó) trudność, prze¬ 
szkoda, nodum explicare, ezpedire; 
poet o osobie: zawada, u. pugnae; 
przysłowie: nodum in scirpo quao- 
rere, zadawać eobie niepotrzebną 
pracę. 

Nola, ae, i. miasto w Kampanii, 
stąd: Kolanus, a, um, do miasta 
Koli należący, i Nolani, orum, m. 
mieszkańcy Koli. 

Kolo, nolui, nolle, nie ebeićć, ali- 
quid lob z tryb. bez. n. mittere; 
lub z 4 przyp. i tryb. bez. id tos 
ignorare nolui; noli z tryb. bez. 
zamiast no z tryb. łącz. noli pu- 
tare, nie myśl, nie sądź, nolite 
eiistiinare; non n.t ebeićć; quod 
no lim, czegobym sobie nie życzył; 
nollem, nieradbym; m alicui, nie 
sprzyjać komu. 

Komas, Sdis, m. pasący, nom ad w 
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urn, narody koczujące, pasterskie; 
2) Ńumida. 

Nomen, fnis, n imię, nazwanie, 
nazwa, vocare aliąuem nomine, 
wołać po imieniu, est mihi nomen 
z przyp. t, 2 lub 3, ei morbo est 
nomen araritia, nomen Mercurii 
est mihi; cni Egerio inditum no¬ 
men; militiae n. Jare, profiteri, 
zapisać się zaciągać się do woj¬ 
ska; naccipore, przyjąć, zapisać; 
w znacz, sądowćm: nomen alicnjus 
deferre, oskarżyć kogo, n. recipo¬ 
rę, przyjąć oskarżenie. Stąd: 
w szczegół, ród, familia, nostrum 
in nomen ituras, przejdą do na¬ 
szego rodu; b) tytuł, sub dictatu- 
rae nomine; impcratoris: c) dług: 
nomen lub nomina facere, j>oży- 
czać komu; exigcre, domagać się 
oddania; solrere, dissolrere. cx- 
pedire, exsolvcre, płacić dług, 
zaspokajać; 2) osoba, nomina tan- 
ta. tak znakomici mężowie; restrum 
u. (=r vos); u. Latiinim, wszystkie 
pod imieniem Laty nów połączone 
ludy; n. Romanum, naród Rzym¬ 
ski; 3) imię, tytuł, powód, nomi- 
no meo, tuo i t d., w mojćm, 
twojćm imieniu, z mojej, twojćj 
strony, co do mnie, co do ciebie: 
nomine alicnjus, z czyjćj strony; 
nomine z przyp. 2. pod imieniem, 
pod tytułem, jako, nomino tribu- 
ti. praedae, dotis, lucri, obsi- 
dum i t p.; ©o nomine, dla tego, 
z tego powoda; także: pozór, ho- 
nesto n.; b) często: imię, sława, 
wziętość żyjących i nieżyw. istot, 
darom n. Scipionis; urbis Romae; 
populi Romani; rox tanti nominis; 
bellnzn magni nominis; et uos 
aliquod nomenąue decusque gcssi- 
mus; sine nomine, niesławny; poet. 
nec pomis sua nomina senat. 

Nomenol&tlo, dnis, i. nazywania 
po imienia. 

NomeucUtor, oris, m. nazywający 
po imieniu; niewolnik, który to¬ 
warzyszył swemu panu, proszące¬ 
mu ludu zgromadzonego w miej¬ 
scu publiczaćm o kreski i wymie¬ 
niał, jak się który obywatel na¬ 
zywał. 

Nomentum.i, n. miasto w krainie 
Sabinów, stąd: KomentSnus, ą, 
um, do miasta Nomcntnm należą¬ 
cy; rzcczow. Nomentani, orum, m. 
Nomentanowic, i Nomentanum, i, 
«. majątek ziemski Attyka koło 
Rzymu. 

Nomin&tim, frzysł. po imieniu, 
wyraźnie; dicere, deccrnere. 

Nominatio, Ónis, f. nazwanie, mia¬ 
nowanie, wybrauie na urząd. 

Nomin&tus. a um, mianowany; 
sławny. 

Nomino, 1. mianować, nazywać, 
quae nominantur, tak nazwane; 
także: przezywać, idem ctiam Pius 
nominatus; amor, ex quo amidtU 
est nominata; 2) wymieniać po 
imieniu, przytaczać, philosophi ab 
Aristippo nomluati; ze czcią wspo¬ 
minać, Sulla, quem ego honoris 
causa nomino; donieść zwierzchno¬ 
ści, zaskarżyć, aliquem; mianować 
na urząd; Xnterregem;aliquem augu- 
rem; a senatu Augustus nominatus. 

Non9przysl. nie; n. homo; as ne- 
Bio; n. nihil, cokolwiek, coś, ni¬ 
hil n., wszystko; non nemo, kto¬ 
kolwiek, ktoś; nemo non, każdy; 
nonnulli, niektórzy, nullus n., każ¬ 
dy; ze stop. najw. homo n. proba- 
tissimus, nie bardzo poczciwy, n. 
beatissimus, nie w najlepszym 
bycie, wcale niemajętny; n. ita, 
n. tam, nie tak bardzo, niekoniecz¬ 
nie, nieszczególnie; n* quod lub 
quo, nie dla tego żeby; non quod 
sola oment; n. quo sit mihi quid- 
quam c&rius; n. modo (solumj- 
sed etiam (quoque, et), nietylko-. 



Not* Non ^ 

locz Ukie, lecz nawet; n. modo 
Oolum) non- sed etiam (sod »e- 
quidem), nietylko nie-, lecz ani 
nawet; non zamiast non ne, non 
amentia est? 

Non skróć, zamiast nonae. 
Nonioris, is, i., miasto i kraina 

w Arkadyi; stąd: a) Nonacrius, at 
iun, Nonakryjski, w ogóle: Arka¬ 
dyjski; Nonacria zr Atalanta; b) 
Nonacrfnus, a, um, Nonakryjski, 
w ogóle Arkadyjski. # 

Nónae, arum, i. siódmy dzień mar¬ 
ca, maj 4, lipca i października, 
innych zaś miesięcy dzień piąty; 
IlL Non. Sept. dnia 3-go wrze¬ 
śnia; pridie Non. Jan., dnia 4-go 
stycznia. 

Nonagóni, ae, a, po dziowięcdzie- 

siąt . . 
Nooaffosimus> a, um, dziewięć¬ 
dziesiąty. 

Nonigiea, prtyiŁ dziewięćdziesiąt 
razy. . . 

Nonaglnta, dziewięćdziesiąt. 
Nondtun* priysl. jeszcze nie. 
NongentSaimua, i noningentesimus, 
a, urn, dziewięćsetny. 

Nongenti, i noningenti, ae, a, 
dziewięćset 

Nongenties, i nonigenties, przysl. 
dziewięćset razy. 

Noniua, a, um, nazwa Rzymskie¬ 
go rodn. 

Nonne, czy nio? czyby nie, nonne 
animadrertis? ąuaero, nonne id 
nnmeris effecerit 

Nonnemo, nonnihil, patrz nemo, 
nihil. 

NormuUun, a, um, niejaki; w licz. 
mu nonnulli, niektórzy pnym. i 
TUCZÓW. 

Ifonnnnęuam, przysL niekiedy, 
czasem. 

Nonua, a, um, dziewiąty, no- 
czow. nona, ae, i. godzina dzie¬ 
wiąta (trzecia po południu, o któ- 

rój zwykle obiadowali), po*nonam 
renie*. 

Nora, oram, n. miasto w Sardy¬ 
nii; stąd; Norenses, ium, No- 
rensowie; 2) twierdza graniczna 
w Kappadocyi. 

Norba, ac, i- miasto w Lacyom; 
stąd: Norbanus, a, um, do Norby 
należący i Norbłiu, orum, **• 
Norbanowie. 

Normom,!, w* kraina między Du¬ 
najem i Alpami; Noricus, a um, 
Norycki, rex, ager. 

Norma, ae, ż. węgiolnica;—prze¬ 
noś. prawidło, przepis, n. loąnen- 
di; ad rationis normam ritam di- 
rigere. 

Norfcia, ae, i. bogini .Etrusków. 
Noe, my, w licz. mn. od ego. 
Noscito, 1. spostrzegać; 2) poznar 

wać, aiiquem facie. 
Noeoo, nori, nótum, 3. poznawać, 
rozeznawać, nec n ości tur ul li; do¬ 
ciekać, praecepta philosophiae; 2) 
w czasie przesz, dok. znać, wie¬ 
dzieć, nosti cetera, wiesz resztę; 
ti beue me nori, jeżeli siebie do¬ 
brze znam; 3) w znacz. sąd. u 
późn. pis. roztrząsać; 4) czasom 
także: = agnoscere, uznać, przy¬ 
stać na co, przyjąć, causam (wy¬ 
mówkę). 

Noater,stra, stmm. nasz, amor n. 
— erga nos; Furnius n., nasz F.; 
nasz przyjaciel F-; nostri, orum, m. 
nasi, nasze wojska; nostra, orum, 
n. nasza własność; stąd; przychyl¬ 
ny, n. Mars; dogodny, n. ioca; 
w żarcie:* noster = ego. 

W ostra*, 8tis, krajowiec, współ¬ 
ziomek. 

Nota, ae, i.znak, znamię, oznaka, 
właś. i przenoś, w szczegół.: znak, 
który się w piśmie kładzie dla oka¬ 
zania pochwały lub nagany jakie¬ 
go miejsca, no tam apponas ad ma- 
lum rersnm; notae literarnm, glo- 
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•VI; poet. pismo, list; notae libra- 
riorum, w piśmie znaki przestan¬ 
kowe; tajemniczy sposób pisania, 
Mianowicie w fomulach, które 
prawnicy swoim klientom podawali; 
2) znak, plama, cętka, Titulus, 
qn* notam duzit; oris notae (ry¬ 
ty twarzy); b) piętno, compungere 
notis; — przenoś, nota turpitudi- 
nis inusta est ritae toae; homo 
oanihns ifotis tnrpitndinis insignis; 
ej znak na naczyniach wina, dla 
okazania jego wartości lub gatun¬ 
ku, sen te bearis interiore nota 
Falerni; optimae notae Tini; — 
przenoś, de meliore nota, z lepsze¬ 
go gatunku; dj cenzora przygana 
ustnie lab na piśmie objawiona, 
motis senatu ascribere notas; e) 
stępel na monecie, n. numaria. 

NotAbilia, e, znakomity, odznacza¬ 
jący się, candore notabilis ipso; 
także: osławiony, znany ze złój 
strony, grali saeritia notabilis. 

NotAtio, onis, z. oznaczenie, nazna¬ 
czenie, ta bul a rum, tabliczek uży¬ 
wanych do glosowania rozmaitym 
woskiem powleczonych; 2) wywód 
słów, źródlosłów; 3) opisanie; 4) 
postrzeżenie, uważanie, naturae; 
temporum; quae notatione et laude 
digna sunt; stąd: n. censoria, po¬ 
strzeganie, uwaga cenzora; n. ju- 
dicum, roztrząsanie przy wyborze. 

Notatus, a, um, naznaczony, 
znaczny. 

Notesoo, notui, 3. dać się poznać. 
ZTothu*, a, urn, z nieprawego lo¬ 
ża; o zwierzętach: mieszaniec. 

HotŁo, onis, z» zabranie znajomości, 
zaznajomienie się; stąd: poszuki¬ 
wanie, badanie, pontificum; po- 
pnli; censoria; 2) pojęcie, wyo¬ 
brażenie, rei lub de aliqua rc, 
animi (które jest w umyśle); zna¬ 
czenie, moc, ueque ulla alie huic 
rerbo subjecta notio est 

Notitia, znajomość, obznajmienie 
się, alicnjus lub alicujns rei; stąd- 
wyobrażenie, poznanie, wiedza, 
rei; corporis sui; dei notitiam ha- 
bere; notitiam aperire (wyobraże¬ 
nie wyjaśnić); 2) znajomość z kim, 
propter notitiam intromissi (ponie¬ 
waż byli znajomi, znani); in noti¬ 
tiam Tcnire (być poznanym, zazna¬ 
jomić się); hoc plus notitiae dedit 
(to posłużyło do bliższego zazna¬ 
jomienia się). 

Noto, 1. oznaczać, naznaczać, ta- 
bellam cera; poet.: genas ttngue 
(podrapać); w szczegół, aj ozna¬ 
czać, określać, loca, tempora cor¬ 
su lunae; res nominibns; aliquid 
rerbis latinis; aliquem dedecore 
(napiętnować); b) naznaczyć, prze* 
znaczyć, oculis ad caedem untun- 
quemqne; mianowicie r> cenzorze: 
imię obywatela naznaczyć z doda¬ 
niem nagannćj uwagi; stąd: uka¬ 
rać, aliquem ar mis (siłą oręża); 
aliąuem ignominia; ganić. Terbie 
aliquem; rem; c)zapisywać, wspo¬ 
minać, wzmiankować, przytaczać, 
legem, res singulas; poet: dicta 
mente lub memori pectore, zatrzy¬ 
mać w pamięci; 2) znakami co 
wyrażać, stąd poet.: pisać, rerba, 
literam, nomina; lecz: cbartam n. 
zapisać, pismem zapełnić; 3) uwa¬ 
żać, czynić postrzeżenia, cantus 
arium; sidera; fortem fumum;ex 
Tultu aliąuid. 

Noto*, patrz notus. 
1. Notus, a, urn, znany, a miano¬ 
wicie: aj w znacz. bier. komuś 
znany, aliquid notum habere, wie- 
dzićć; z przyp. 2. n. in fratres 
animi paterni, znany z życzliwe¬ 
go usposobienia; noti, znajomi, 
przyjaciele; poet: zwyczajny, se¬ 
des, munera, relamina; znakomi¬ 
ty, sławny, fama super aetbera no¬ 
tes; także osławiony; — przenoś. 
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doświadczony, uznany, viitoa; 2) 
w znacz czyn. znający, świado¬ 
my, noti, którzy kogo znają; notia 
sed etiam iguotis. 

2. Nottu lob notoa, i, m. wiatr 
południowy; w licz. mu poet. 
w ogóle: wiatr, tendunt yela No- 
ti; powietrze. 

Norioula, ae, z. brzytwa. 
Norftlla, e, odmłodnienia tyczący 

się; rzeczne, noralis, is, i. i nora- 
lc, la, ». ngor; 2) nowina (o grun¬ 
tach); 3) polo uprawne, uoralia 
cni ta. 

Noratrtr, Ida, i. odnowicielka. 
Noto. przytl. nowo, nowym, nie¬ 
słychanym sposobem; 2) norissi- 
me, w odniegicnin do czasu, nie¬ 
dawno, świeio, nakoniec. 

Norellu*, a, nm, młodziutki, nic- 
dorosły, arbor, ritis, prata; w ogó¬ 
le: nowy, nieużywany, frena; nie¬ 
dawno osiadły, n. A^iiilojenaes. 

Nowem, dziewięć. 
Norsmber, bris, men fis nerember 
lub samo nor., listopad, dziewią¬ 
ty miesiąc roku Rzymskiego, za¬ 
czynając od marca. 

Norendifclii, dziewięciodniowy, sa¬ 
crum, lub feriae, święta lub ofia¬ 
ry odbywane przez dni dziewięć, 
z powodu jakiś} oznaki zapowia¬ 
dając^ nieszczęście; 2) odbywają¬ 
cy się dnia dziewiątego; pnlre- 
res n., popioły zmarłego przed 
dziewięcioma dniami. 

Norenaides lub Norensiles dii, do¬ 
piero później w poczet bogów za¬ 
liczeni. 

Norónus, a, nm, imię licud). po¬ 
działowe, po dziewięć, ter norenae 
Tirgines. 

Nororoa, ae, z. macocha; przysło¬ 
wie: apud norercam queri, napró- 
żno się żalić. 

Nowi, patrz nosco. 
Noriotua, a, nm, nowy, świeży, 

nowo przybyły, mianow. o nie¬ 
wolnikach, noTicii, orum; m. 

Norie*, przytl. dziewięć razy. 
NoriodCinum, i, f». miMto: *) 

Eduów w Galii! lugduneńskićj; b) 
Biturygów w Gallii akwitaśstićj; 
e) Swessyonów, w Gallii belgij¬ 
skiej, późnićj Augusta Saesdo- 
num. 

Noritas, Stis, z. nowość, rei; aaai, 
początek roku; n. generis, nowe 
szlachectwo; w licz. mn. norita- 
tes, o świeio skojarzonych przy¬ 
jaźniach; 2) nadzwyczajność, oso¬ 
bliwość, rerum, pugnae, remedii. 

Noyiua, ii, m. imię męzkie. 
Noro, 1. odnawiać, transtra; orzeź¬ 
wiać, wzmacniać, membra; odmie¬ 
niać, aliąuid in legibus; niepokój 
w kraju wszczynać, nor. res lub 
samo norare; ne quid noraretur; 
zmieniać, corpus, formam; nomen- 
que simul faciemąne norarit, poet.; 
2) wymyślić, tworzyć co nowego, 
rerba. 

Notub, a, nm, nowy, świeży; res 
nora, nowość, nowe zjawisko; ret 
norae, nowiny, odmiany, i t p. 
mianow: zmiany w kraju pod 
względem politycznym, rozruchy, 
zaburzenia, noris rebus studere; 
u ovas rcs moliri; ąuaerere res no- 
tas; rzecwur. norum, i, ». coś no¬ 
wego, nowość; n. homo, lub ho¬ 
mo novus. człowiek nie mający 
szlachetnych przodków, świeżo 
zaszczycony godnością szlachec¬ 
twa, porów, nobilis; norae ta¬ 
bela©, świeże książki rachunkowe; 
TCorae t&bernae lub samo Norae, 
sklepy wekslarskie w pólnocnćj 
stronie rzymskiego forum, które 
po pożarze na nowo były odbu¬ 
dowane; — przenoś, a) często: no¬ 
wy, dotąd nieznany, niesłychany, 
niespodziewany, osobliwy, nad¬ 
zwyczajny, hostii, specles, sidui, 
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genus belli, supplicium; consilium, 
flagitium, i t p.; b) nieprzyzwy- 
czajony, equus; 2) nowy, drugi, 
n. Camillus; n. Liber pater; 3) 
norissimus, a, nm, ostatni, najpó¬ 
źniejszy, histrio; acirs, agmen, 
tylna straż, wojsko odwodowe; 
u. cauda, koniec ogona; bellum 
ii., ostatnia wojna; nov. tempore, 
niedawno, w ostatnim czasie; no- 
vissimi, marodery. 

Vox, noctis, i. noc, wl&ś. i przenoś, 
nocte, w nocy; per noctem, pod¬ 
czas nocy; de nocte media, o pół¬ 
nocy; prima nocte, ze zmierzchem; 
ciemność, imber noctem ferens; 
także: ciemność w mowie; ślepo¬ 
ta, nox perpetua; to co się dzie¬ 
je w nocy: 66q, ocuiis noctem 
aedpit; śmierć, jam te premet 
nox;omnes nna manet nox;in aeter- 
nam clanduntnr lnmina noctem; za¬ 
burzenie w krajn, smutne okoli¬ 
czności, reipnbiicae offusa sempi- 
terna nox esset; niepojętność, ogra¬ 
niczenie umysłu, animi. 

JNoxa, ae, i. szkoda, noxae esse, 
szkodzić; 2) przestępstwo, wina, 
noxam fateri; quam ob noxam; 
2) kara, noxae dare. 

XCoxi*, ae, z. wina, wykroczenie. 
Nozłua, a, nm, szkodliwy, szko¬ 
dę przynoszący, tela; przestępny; 
kary godny, n. conjurationjs, ob¬ 
winiony o spisek. 

Bubecula, ae, i. obłoczek;—prze¬ 
noś. posępność, ponurość, suro¬ 
wość frontis. 

Buboe, is, i, obłok; — przenoś, a) 
tuman kurzu, puircris, kłęby dy¬ 
mu; mnóstwo, locustarum; equi- 
tum peditnmąue; rolucrum; cień, 
zasłona, ciemność, nnbem objice- 
re freudlbus; czczość, nicość, nu- 
bes et inania captare; ponurość, 
posępność, demo superciiio nn- 
bem; smutny stan państwa, c&ecis 

reipnbiicae nubibus; ogrom wal¬ 
ki, n. belli. 

Nubifer, gra, Srum, obloczysty, 
chmurami okryty, Apenninus; 
chmury przynoszący, notus. 

Nubigena, ae, ż. zrodzony z obło¬ 
ków (o Centaurach). 

Nubilio, is, dorosła, zdatna do 
zamężcia, filia, rirgo. 

Nubilus, a, urn, pochmurny; nu- 
bila, orum, n. chmury, obłoki, 
nubila conducere, sprowadzać; dis- 
jicere, rozpędzać; — przenoś, cie¬ 
mny, ponury, Styx, smutny, nie¬ 
szczęśliwy, tern pora, poet.; 2) chmu¬ 
ry sprowadzający, auster 

JNubo, nupsi, nuptum, 3. okry¬ 
wać , osłaniać; stąd: pójść za mąż 
(gdyż w czasie wesela oblubieni¬ 
ca była okryta zasłoną i tak od¬ 
dana oblubieńcowi); fiiiam alicui 
nuptum dare; nuptam esse cnm 
aliąuo; aliąuam nnptum colloca- 
re; nubere in familiam clanssr- 
mam; nupta filia, mulier, zaślu¬ 
biona; nupta, ae, i. mężatka, żona, 
małżonka. 

Nuceria, ae, ż. miasto w Kampa¬ 
nii; stąd: Nuceńnus, a, um, na¬ 
leżący do Nnceryi, i Nucerini, 
orum, m. Nucerynowie. 

Nuoleua, i, m. jądro, pestka. 
Kudiuo, ~ nunc dins (t j. dies), 
jest teraz dzień, w połączeniu z li¬ 
czebnikami porządkowemi tertins, 
ąuartus, ąuintus i t d.f onegdaj 
dni trzy, cztery, pięć temu. 

Budo, 1. obnażać, hominem na¬ 
dań jussit; partem corporis; cor- 
pus; — przenoś. vis ingenii scien- 
tfe juńs nudata; 2} telnm, gla- 
diumvagina, wydobyć z pochwy; 
pozbawić, mu rum defensoribus; 
collem bomimbus; narem epiba- 
tis; agros, zebrać zboże; messes, 
wymłócić zboże; w znacz, wojen, 
ogołocić, nie obsadzić, spatium, 
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liter*, ripam; terga fug*, wy¬ 
stawić na pociski (na sztych), ucie¬ 
kać;—przenoś wyjawić, dać spo- 
strźedz, ani unos (sposób myśle¬ 
nia); consilia; 3) pozbawić wła¬ 
sności, środków, aliquem; omnia; 
aliąnem praesidio; tribuniciam po- 
tesutem omnibus rebus; praecepe 
alea nudat. 

JNTudua, a, urn, nagi, goły, bez 
odzieży; poet.: nudus membra; 
nudus ara, w lekkićj odzieży tyl¬ 
ko w tunice; — przenoś, sam tyl¬ 
ko, z niczćm nie połączony, czy¬ 
sty, reritas; ira; nuda si ista po- 
nas; 2) niepokryty, niezasłoniony, 
▼ertex, terga; goły, ensis; deztra 
(bez miecza); pectus; latus; sub- 
sellia (próżne); solum, silez, cal- 
les, goły, niezarosły, bez trawy; 
stipites (bez liści); humo nuda se- 
dere; nudus in paludibus latuit 
(sam bez towarzyszów); nudus ja- 
cebis in arena (bez pogrzebu); — 
przenoś, bez ozdoby, prosty, na¬ 
turalny , capilli, commentarii Cae- 
saris; 3) pozbawiony, niemający 
czego z przyp. 6 i przyim. a lub 
samym przyp 6. respublica nuda 
a magistratibus; n. agris, remi- 
gio; z przyp. 2. arboris; z przy. 4. 
poet. omnia nudus. 

Nugae, arum, ż. fraszki, baśnie, 
brednie, bałamuctwa, nugas age- 
Te, bredzić; także o osobach pło¬ 
chych, próżnych, bałamutnych, 
amicos habet meras nugas. 

Nugttor, óris, m bajarz, ple- 
ciuch. 

Nugatóriua, a, um, bałamutny, 
bredzący. 

Nugor, 1. pleść, bredzić, niedo¬ 
rzecznie mówić, gawędzić, frasz¬ 
kami się zajmować, Graecia nu- 
gari coepit. 

Nullua, a, um, żaden, przyp. 2, 
nullius, trzeci nulli (rzadko wro- 

NumerluB 

dzaju i». nullo, up. nullo usui; 
rzeczow. nullus zam- nenio, nikt, 
in muro consistendi potestas erat 
nulli; w rodź. *- nulium, nic, 
Grajis nullius araris; nullus za¬ 
miast non, Philoxenus nullus re- 
nit; nullo periculo, bez niebez¬ 
pieczeństwa; n. ordine bez po¬ 
rządku, n. mora, bez zwłoki, nie¬ 
zwłocznie; nullus sum, już po mnie, 
jestem zgubiony; takie: nic wart, 
błihy, nikczemny, nuilum argu¬ 
mentom ; nnllos judices habemus; 
ob nullam rem misit. 

Num, przytl. czy, także, numue, 
w zapyt. wprost, numue vis au- 
dire? num igitur censes, czy więc 
sądzisz? i t. d. ntim genu posuit, 
czy ugiął kolano? num quid, czy 
może, num quid duas habetis pa- 
trias? w zapyt. nie wprost: czy- 
by, czyby może, scirc velim, num 
quid necesse sit esse Eomae; num 
quid vis? przy pożegnaniu: masz- 
że co powiedzieć, czy masz co do 
rozkazania, jestem na twoje usłu¬ 
gi; nec, cum discederet, num quid 
vellem, rogaret. 

JNumantia, ae, ś. miasto w Hisz¬ 
panii tarrakoneńskiej; stąd: tfu- 
manunus, a, um, Numantyński 

tfumantini, orum, m. tfuman- 
tynowie. 

NunairiuB, numatus, patrz numm— 
Numen, Inis, n. skinienie głową 

ua znak twierdzenia, potakiwanie; 
stąd: wola, rozkaz, mianow. bó¬ 
stwa, terram sine meo numinemia- 
cere; mcc boska, potęga, dopu¬ 
szczenie, zrządzenie, sit fas nu- 
mine restro pandere rei; 2) bó¬ 
stwo, numina montis adoranh 

NnmerŁbilii, e, łatwy do zlicze¬ 
nia, stąd: nieliczny, populua. 

Numerku* ii, t». imię Rzymskie, 
którćm się odróżniały osoby do 



Numer o D62 N u m m u 8 

Jednego rodu i familii należące, 
Num. Fabius, Yibulanus. 

Kamero, 1. liczyć, rachować, ali- 
qnid per digitos; wyliczyć, wy¬ 
płacić, alicui pecuniam, stipen- 
dium militibufi; stąd: nuineratum, 
numer&ta pecunia, gotówka, ar- 
gentum n.; non erat numeratum, 
nie było gotówki;—przenoś, a) 
kłaść w liczbie, mieć za co, 
z przyim. in i przyp. 0, Lub z inter 
i z przyp- 4, Bias numeratur in 
septem sapientibos; numeraTe ali- 
quem inter amicos; także z po¬ 
dwójnym 4 przyp. Sułpicium ac- 
cusatorem suum numcrat; ^opo¬ 
wiadać, przytaczać, auctores suos; 
dies defidat, si relim nnmerare, 
ąuibus bonis małe evenerit. 

Numerów, prtyst. w odniesieniu 
do muzyki: w takt, fidiculae num. 
Konantes; w mowie: z harmonijną 
pełnością okresów, dicere. 

Nauiróiui, a, um, liczny, obfi¬ 
ty, mnogi, ainici, provinciae, 
geutes anni; si cum arnicis nu- 
merosioribus esset epulaudum, 
u póżn pis.;—przenoś, w muzyce 
i tańcu, taktowny; w mowie: har¬ 
monijny, pełny, Horatius; oratio. 

Numeru a. i, m. liczba, ilość, nu¬ 
mero, in uumero, w liczbie; in 
numerum, do liczby, ad nume- 
riun, wzupelnćj ilości; poet.: nos 
nomerus sumus, motłoch, tylko 
dla powiększenia liczbyprzenoś. 
a) członek, część całości, anirna- 
lia truuca suia numeris; elegans 
omni uumero pocma; officium 
omnes numeros habet; zupełny, 
ezpletus omnibus suit numeris et 

artibus; quod omnes in se ha- 
et numeros reritatis; b) takt 

w tańcu, in numerum easultant; 
takt w muzyce i sama muzyka, 
metodya. obloąnitur numeris sep¬ 
tem discrimina tocudi; numeros 

memini, si verba tencrem; miara 
wiersza, res gestae —- Ąuo scribi 
possent uumero, monstravit Ho- 
merus; uumerus gratis, wiersz 
bohaterski; w wymowie: harmo¬ 
nijna pełność okresów, n. in wo¬ 
luta oratione; c) zuaczenie, sta¬ 
nowisko, miejsce, stopień, go¬ 
dność, in aliąuo numero et ho- 
uore esse; obtinere aliąuem nu¬ 
merom; numero aliąuo putare, 
szacować, cenić, stąd: numero 
lub iu numero z przyp drug. jak, 
za, habere in numero hostium, 
uważać, mieć za nieprzyjaciela; 
deorum numero ducere, policzyć 
między bogów; d) poet.in numerum 
lub numero, porządnie; digerere 
in numerum; compositi numero 
in turmas; ad numeros ąoidąoe 
suos eiigere, podług właściwego 
porządku, prawidła; ej także: po¬ 
winność, obowiązek, Yeneri nu¬ 
meros suos eripere. 

Namiotu*, ii, i Numlcus, i, fłt- 
rzeka w Lacyum. 

Numidatae, m. mieszkaniec krai¬ 
ny zwanćj Numidia, ae, s. w Afry¬ 
ce; przymiot. Numidyjski, leo, 
jaculatores; stąd: Numidlciu, a, 
um, Numidyjski, należący do Nu- 
midyi i Nuinidicus, przydomek 
Kwinta Cecyliusza. 

Numlsma, lub nom-, 5tis, n. pie¬ 
niądz. 

Numitor, óris, m. król Alby, oj¬ 
ciec liii, dziad założyciela Bzymu. 

Nummarlui, a, um, do pieniędzy 
należący, pieniężny; 2) przedąjny, 
przekupny, judez. 

Nummatus, a, um, pieniężny bo¬ 

gaty- . . . , 
Nummulua, i, m. mały pieniądz, 
pieniążek. 

Uummui, i, m- pieniądz, mono- 
ta, habere in nummis, mioć w go¬ 
tówce; in suis unmmis esse lub 
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Tersari, mleć pieniądze; szczegół, 
num. sestertins lab samo wnnmiu, 
pieniądz rzymski małój wartości, 
ad nummum conrcnit, zgadza się 
co do grosza; nammo sestertio 
addicere aliquid alicui, za bezcen, 
za fraszkę, za byle co. 

Kumąoun* przytt. nigdy; n. non, 
zawsze; non n. niekiedy, czasem; 
n. z nasię. quin lub ut non, ni¬ 
gdy, żeby nie; numquam desituin 
interim turban. 

Humus, i, m. patrz nurnmus. 
Huno, pr:ytl. teraz, w tym czasie; 

u. ipsnm, teraz właśnie, tylko co, 
dopiero; n. jam lub jam n., teraz 
jui; n. demum, teraz dopiero; 
etiam n. dotąd jeszcze; ut n. est, 
jak teraz jest, w obecnych oko¬ 
licznościach ; nunc-nunc, już-już, 
n. huc n. illuc curro, tu i ow¬ 
dzie biegam; 2) niekiedy kładzie 
się zamiast sed, verum, nt, lecz, 
jui zaś, i służy do połączenia 
zdań przeciwnych lub odmiennej 

natury- 
Huneia, ae, i. patrz nuncius. 
HunoUtio, Ónis, t oznajmienie, 

obwieszczenie, ogłoszenie. 
Ifunoio, 1. oznajmiać, uwiadamiać, 

donosić, alicui aliquid; salutem 
alicui nunciare, pozdrowić; lub 
t 4 przyp. i tr. bez. misit, ut ei 
nunciaret adversarios in fuga esse; 
na etr. bier. z pierw, przyp. i tr. 
bezo.eąuites adesse nunciabantur, 
z ut lub ne i tr. łącz.; nieos. nun- 
ciatum Romam i Romae est (do¬ 
niesiono , oznajmiono); nunciato, 
po odebraniu wiadomości. 

Hunoius, a, urn, ozn&jmujący, do¬ 
noszący, zwiastujący, rumor, li¬ 
tera; rzeczne. «) nuncius, ii, tn. 
posłaniec, goniec, mittere nun- 
dos ad aliquem; wiadomość, do¬ 
niesienie, nuncium afferre; list roz¬ 
wodowy, zapowiedzenie rozwodu, 

nuncium uiori remittere, — pTze- 
noś. n. remittere virtuti, wyrzec 
się cnoty, zrobić rozbrat z cno¬ 
tą; b) nnncia, ae, ż. oznajmidel- 
ka, posłannica, historia nuncia re- 
tustatis; nunda Joris; c) nuncium, 
ii, «. ogłosicieł, wskaziciel, przy 
imionach rodź. n. rerba nunda 
auimi mei. 

Nuncup&tio, ónis, s. uroczyste 
wyrzeczenie, rotorom. 

Nunoupo, I. mianować, nazywać; 
szczegół, a) uroczyśde co wyma¬ 
wiać , rota, czynić śluby; h) uznać 
kogo czćm, aliquem herodem. 

Nundlna®, patrz nundinus. 
NundinStio, ónis, ś. kupczenie, 
handel. 

Nundinor, 1- kupczyć, handlem 
się zajmować; przech. kupować, 
przedawać;—przenoś. frymarczyć, 
jus; 2) licznie się zgromadzać. 

Nundinua, a, um, tyczący aię dni 
dziewięciu; a) nundinae, arom, 
i. targ, jarmark w Rzymie; han¬ 
del, przedaż; b) nnmlinum, i, n. 
przeciąg czasu od jednego targu 
do drugiego; trinum nuadinum, 
czas w którym targi miały miej¬ 
sce, albo dni 17; in trinum n., na 
trzeci dzień targowy. 

Nunąuim, patrz numquam. 
Nuntd, — patrz nunci. 
Hao, ere, kiwać (nieużywane, od 

niego pochodzi: nuto, nutua). 
Nuper, przyul stop. najw. nu- 
perrime, niedawno, świeżo, mało 
co przedtćm; anperrime mazime; 
dopieruteńko; takie: kiedyś, nie¬ 
gdyś przed wieloma laty, nuper, 
id est pauds antę secniis. 

Nupta, ae. I- patrz nubo. 
Kuptiae, arom, i. wesele, gody 

małżeńskie, zaślubienie. 
jfuptUiia, e, godowy, weselny, 

ściągający się do ślnbów małżeń¬ 
skich, donum, faces, pactio, carmen. 
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Konia, aa, i miasto Sabinów; 
stąd: Nurslnus, a. om, do mia¬ 
sta Nursyi należący, i Nurslni 
orum, m, Nursynowie. 

Nurus, us, i. synowa, żona syna; 
u poet. w ogóle: młoda kobieta. 

Knsąnam, pnysl. nigdzie, na ża- 
daćm miejscu; n. gentium, ni¬ 
gdzie (w świecie); przy słowach 
znaczących poroszenie, nigdzie, 
w żadną stronę, n. abeo; n. mo- 
tnros; nigdzie, w niczóm, aump- 
tum nusquam melius posse po- 
ni; do niczego, n. alio. 

Kuto, 1. kiwać, n. capite, chwiać 
się wahać się, schylać się, nu- 
tantem rulnerat ense, ornns nu- 
tat;—przenoś, a) chwiać 6ię, być 
w niebezpiecznem położeniu; być 
biizkim upadku, quum Romanom 
imperium non dubia jam calami- 
tatę nutaret; h) cbwiać się w zda¬ 
niu, wahać się, in natura deo- 
nm. 

Kutridus, a, um, żywiący, kar¬ 
miący; rzeczow. MLtricius, ii, m. 
wychowujący dzieci, pueroruro. 

Nutrloor, 1. kannie, żywić, wy¬ 
chowywać. 

Nutrioula, ae, z. mnmka, karmi- 
cielka;—przenoś, praediorum, se- 
ditiosorum. 

Nutrimon, Tnie, i nutrimentom, i, 
n. pokarm, pożywienie;—przenoś- 
zasiłek, eloąuentiae; podnieta, n. 
ignis; arida circum nutrimenta 
dedit. 

Ku trio, 4. karmić, żywić, zasilać, 
hodować, utrzymywać, pueros; 
apsr nutritns glande; — przenoś, 
amorem; pectora tatum. 

Nutrior, Irinutrio, poet 

Kntriz, Icit, ż. mamka, żywiciel¬ 
ka, wlaśc. i przenoś. 

Kutn*, U8, m. skinienie, digitis 
saepe estnutuąue locutus;—prze¬ 
noś. skinienie, rozkaz, ad nutum 
praesto esse; ad nutum alicujus 
se fingere. 

Noz. uuci8, i. orzech; n. cassa, 
fraszka; 2) wszelki owoc twardą 
łupiną pokryty, castaneae nuces: 
3) drzewo orzechowe. 

Kyotelius, a, um, nocny, pa¬ 
ter lub samo Nyctelius, przezwi¬ 
sko Bachusa, t powodu jego ba- 
chanaliów obchodzonych w nocy. 

Nyoteus, ei i eos,» syn Hyryeusa, 
ojciec Antyopy, która stąd nazwa¬ 
na Nycteis, lais, lub łdos, i. 

Nympha, ae, NymphS, es, i. nim¬ 
fa, w Ucz. mn. Nymphae, arom 
bóstwa opiekujące się, wodami, 
górami, lasami, łąkami, stąd ró¬ 
żne ich nazwiska: Oreades, nimfy 
gór; Dryades lub Hamadryades, 
leśne; Nereides, morskie: Naja- 
des, wodne. Często także od poe¬ 
tów muzy nimfami bywają nazy¬ 
wane, Nympbne Libethiides. 

Kymphaeum, i, n. przylądek, mia¬ 
sto i port w llliryi. 

Nyaa, ae, i. miasto i góra w In- 
dyach; stąd* a) NysCis, idis, f, 
Nizejska; nymphae, które Bachu¬ 
sa wychowały; ó) Ńyseus, ei luh 
eos, m. przydomek Bachusa; c) 
Nysias, idis, izrNyseis; d) Ńy- 
sius, a, um, Nizejski; neczow. 
przydomek Bachusa; 2) miasto 
w Karyi; stąd: Nysaei, orum, tn. 
Niżej czy ko wie; 3) imię syna Dyo- 
nizyjusza starszego 
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O. 
O, w skrócenia: Jupiter O- M. zna¬ 

czy Optimus Maiimus. 
O! ttykn. o i ach! radości, smutku, 
podziwienia, zprzyp. 5. lub 4. o 
Tir fortis! o paterni generis obiitel 
o me miSerum! o! si, życząc, o 
gdyby, o mihi praeteritos referat 
si Jupiter annos. [cie. 

Oaxea, is, tn. rzeka na wyspie Kro- 
Ob, przyim. rządzi przyp. 4. przed, 
ob oculos Tersari; ignis qui est 
ob os offusus; stosownie, odpo¬ 
wiednio, frostra aa ob rem; dla, 
z powodu, obeam rem, quam ob 
rem, ob ea, ob haec, ob quaef ob 
id, ob hoc, ob aliquod emolu- 
mentnm. 

Obaer&tus, a, um, zadłużony, dłu¬ 
gami obarczony; obacrati, oram, 
m. dłużnicy. 

Obambulo, 1. przechadzać się, krą¬ 
żyć, chodzić naokoło, anto Tali urn; 
gregibus obambulat lupus; Aet- 
nam; in herbie. 

Obarmo, 1. uzbrajać, dejtras. 
Obaro, 1. oborać, zorać. 
Obbruteaoo, brutal, 3. rozum stra¬ 

cić. 
O bo-, patrz oco. 
Obdo, dldi, dltum, 3. zastawić co 

czćm, zapierać, pessulum ostio; 
wystawić na co, nadstawić, latus 
aportum nulli mało. 

Obdormio, 4. i obdoraisco, ere, 
zasypiać. 

Obduoo, duzi, ductuu, 3. oprowa¬ 
dzać, obwodzić w koło, aliquem 
(przedstawiać jako kandydata na 
urząd); alicui aliquid, stawiać na¬ 
przeciw, zastawiać czćm, Taliom 
Tik; aulaea tectii, fossam; obcią- 

czem, powlokać, okrywać. 

na str. bier. okrywać się, obduci- 
ttir Tulnoń cicairix lub samo ob- 
dudtur cicatriz, zabliźnia się, goi 
się; — przenoś, iuctus obductos 
annis rescindere, odnawiać smutek 
ukojony upływem czasu, poet.: 
callum dołori, stać się odrętwia¬ 
łym na boleść; dolor obductus; 
2) także: nubes lub nox coelo ob- 
ducitur, chmury i noc zaciemniają 
niebo; stąd: obducta nocte, wśród 
ciemnćj nocy; przenoś, tenebras 
rebus; frons obductus, zasępione, 
zachmurzone, zmarszczone; 3) ali- 
quid aliqua re, powlekać, pokry¬ 
wać, trunci obducuntur libro aut 
cortice; 4) wciągać w siebie, wy¬ 
pić, renenum; 5) obd- diem po¬ 
staram , przydać, czyli jeszese dzień 
jeden przepędzić, strawić- 

Obductlo, 5mis, I. zakryje, osło¬ 
nienie, capids. 

Obdwreaoo, durni, twardnieć; — 
przenoś, stawać się nieczułym, a&i- 
mus ad dolorem noTUm. 

Obd aro, 1. wytrzymywać cierpli¬ 
wie, przetrwać. 

Obedieus, tis, posłuszny, uległy, 
ob. dieto; imperiis obedientiasi- 
onus; rieczw. poddany. 

Obedienter, przytl. posłusznie, ule¬ 
gle, imperata facere. 

Obedientia, aef i. posłuszeństwo, 
uległość. 

Obódio, 4- hyć posłusznym, ule¬ 
głym, słuchać, ulegać, iść za czy¬ 
ją radą, alicui; praecepto; rolun- 
taii; Ugi* — przenoś, dogadzać, 
ob. rentri; stosować się, tampon. 

Obeo, iTi lub ii, Ttum, Ho, 1) 
niepnech.: a) opierać się, podołać, 
ad omnes hostiom conatus: ad 
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omnia bclla; b) schodzić, zstępo¬ 
wać, in infera loea; stąd: umrzeć; 
także o gwiazdach: zachodzić; 2) 
w znacz, przech.: obchodzić, objeż¬ 
dżać, zwiedzać, colonias, regio- 
nes, prorinciam, urbes; bywać 
gdzie, uczęszczać, roenas, nundi- 
nas, comitia; — przenoś, okiem 
przebiegać, oglądać, risu aliąuid; 
przebiegać w mowie, wyliczać, 
oratione aliąuid; o ogniu: ogar¬ 
nąć, obit aliąuem flamma; jąć się 
czego, wziąć co na siebie, spra¬ 
wować , legationem, negotium, inn- 
'nera consularia i t. p.; Tadirno- 
nium lub diem, stawić się na dzieu 
oznaczony; diem supremum lub 
diem lub samo obire, umrzeć; 
także: obire inortem; obire morte 
repentina, umrzćć nagle; b) okrą¬ 
żać, otaczać, chlamydcm limbus 
obibat aureus; okrywać; quem ful- 
va pellis leonis obit totum, poet 

Obeąuito, 1. przejeżdżać się konno 
tu i owdzie, objeżdżać, castris, 
stationibus. 

Oberro, i. błąkać się, z przyp. 3. 
oculis, snuć się przed oczyma; o 
rzece: przebiegać, przepływać; 
błądzić, mylić się, fałszować, 
chorda qui semper oberrat eadem. 

Obćius. a, urn, obżarty, stąd: o- 
pasly, otyły; gruby, nabrzmiały;— 
przenoś, tępy, głupi, ograniczony, 
porów, naris. 

Obex,obTcis, i objicis, m. ii. za¬ 
pora, rygiel, tama, zawada, prze¬ 
szkoda, portas objice firma clau- 
serat; marla tumescunt objicibus 
ruptis; objices viarum. 

Obf-f patrz off 
Obirascor, sci, gniewać się, alicui; 
obiratus, a, urn, zagniewany, stąd: 
obiratio, onw, L gniew, rozgnie¬ 
wanie się. 

Obiter, przpsl. przytćm, obok tego, 

nawiasem, przy zdnrzonćj okolicz¬ 
ności. 

Obltus, ns^m. zejście, zgon, śmierć, 
anto obitum supremaąue funera; 
zachód gwiazd, signorum; znisz¬ 
czenie, klęska, omnium rerum; 
ustąpienie na wygnanie, post obi¬ 
tum occasumąue nostrum. 

Objaoeo, jącui, 2. leżćć przy czćm 
lub przed czćm, saia objacentia 
pedibus. 

Object&tfo, 6nis, z. zarzut. 
Objecto, 1. wystawiać na co, rzu¬ 
cać, pogrążać, caput fretis;—prze¬ 
noś. a) wyrzucać, wymawiać, ro¬ 
bić zarzuty, alicui probrum; h) na¬ 
rażać, aliąuem periculis; cj spra¬ 
wiać, zrządzać, moras. 

Objectus, a, urn, naprzeciwko le¬ 
żący, insula objecta Alezandriae; 
raiło munitiones; — przenoś, na¬ 
rażony, wystawiony, fortunae; ad 
omnes casus. 

Objectus, us, m. stawianie naprze¬ 
ciw, leżenie przed czćm, insula 
portum efficit objectu latem m; 2) 
przedmiot, widok, zjawienie się, 
quo repentino objectu Tiso. 

Objioio, jóci, jectum, 3. wyrzucać 
co przed czem, aliąuem bestiis; 
corpus feris i t. p.; w ogóle: nad¬ 
stawiać, 8 ta wiać przed czćm, przy¬ 
kładać, aliąuid alicui rei; Yinum 
naribus, claustrum, fores i t. p , 
szczegół, w znacz, wojen, tarcze, 
wozy, okręty i t. p. na obronę sta¬ 
wiać, carros pro Talio, clipeos, 
navem faucibus portus; na str. 
bier. pokazać się, objawić się, dać 
się wilzióć, objicitur monstrum 
oculis; signo objecto; — przenoś, 
wyrzjicać, wymawiać co komo, 
robić zarzuty, alicui aliquid lub 
de ałiqua re lub de aliąuo; ze 
spój. quod, non tibi objicio, quod 
epoliasti; i 4 przyp. i tryb. bez. 
objicit mihi, me aa Bajas fuisse; 
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stąd: objecta, zarzuty; 12) stawiać 
naprzeciw, wystawiać, se copiis, 
se telis hostium, peditcm hosti;— 
przenoś, a) narażać, wystawiać, 
caput forori civium; consulatum 
concionibns seditiosorum; in tan- 
tas dimicationes; b) wlać, natchnąć, 
nabawić; na str. bier. nawinąć się, 
nasuwać się, objicitur monstrum 
oculis; crror objicitur judioi, ob- 
jectis difficultatibus; objecta reli- 
gione; c) zrządzić, sprawić, ter¬ 
rorem, metum et dolorem; spem, 
furorem; podać, mentem. 

Objurgatio, fmis, z. łajanie, stro¬ 
fowanie, nagana. [ganiący. 

Objurgator, oris, m. strofujący, 
ObjurgatóriuB, a, urn, tyczący się 
strofowania, epistoła, list z wy¬ 
rzutami. 

Objurgo, 1. łajać, karcić, ganić, 
robić wyrzuty, aliąuem in lub de 
aliąna re; aliąuem lub aliąuid; 
z nast. quod, quum objtrrgarer, 
quod desiperem; z ut i tr. łącz. 
objurgag me, ut sim firmior. 

Obl&ngueaoo, laugui, 3. osłabnąć, 
ustawać. 

Oblect&men, Tnis, i oblecttmen- 
tum, i, n. rozrywka, przyjemność, 
uciecha, puerorum, sencctutis. 

Oblectatio, Cnis, z. uciecha, roz¬ 
kosz, łitae beatae; animi 

Obiec to, 1. bawić, rozweselać; se 
obi. i obloctari aliąna re, bawić 
się rzćm, zajmować się czćm 
z przyjemnością; tempus studio, 
przyjemnie czas przepędzić na 
nauce. 

Oblido, lisi, Iisum, 3. przycisnąć, 
udusić, zadławić. 

Obligatio, Ónis, z. obwiązanie; zo¬ 
bowiązanie ; linguae, trudność 
w wymawianiu, zająkliwość. 

Obligitus, a, um, obwiązany; zo¬ 
bowiązany. 

Obligo, 1. związać, przywiązać, 

oprawić, corio obi.; — przenoś. 
a) wiązać,krępować, ograniczać, ju- 
dicio; h) aliąuem scelere, wplątać, 
pociągnąć kogo do zbrodni; na 
str. bier. stać się winnym; fraude 
impia obligari, dopuścić się zdra¬ 
dy; 2) zawiązać, obwiązać, minus; 
także: aliąuem; oculos; często 
przenoś, zobowiązać, aliąuem sua 
liberalitate, beDeficio; dać w za¬ 
staw, praedia obligata; poet.: uro¬ 
czyście przyrzec, obligatam da- 
pem reddc Jor i. 

Oblimo, 1. zamulać, agros, fos- 
sas; — przenoś, przemarnować, 
strwonić, rem patris. 

Obllno, l6vi, litum, 3. oblepić, 
obmazać, unguentis; w ogóle, o- 
kryć, actor oblitus diritiis (odzia¬ 
ny); w złój myśli: splamić, splu- 
gawić, se eiternis moribus; oczer¬ 
nić, aliąuem yersibas atris. 

Obliąuo, przysł. na ukos, poprzek, 
krzywo. 

Obliąuo, 1. dać kierunek ukośny, 
oculos, zćzem spoglądać. 

Obiiąuus, a, um, ukośny, krzy¬ 
wy, ab obliąuo i per obliąuum, 
z boku, oculo obliąuo aspicere 
(zezem). 

Oblitero, 1. zagładzić, zamazać;— 
przenoś, zatrzćć w pamięci, pu¬ 
ścić w niepamięć, offeusionem; fa- 
mam rei małe gestae; res oblite- 
rata yetustate. 

Oblitesco, litui, kryć się, nie uka¬ 
zywać się na świat, ab aspectu. 

Oblirlo, dnis, z. zapomnienie, nie¬ 
pamięć, dar* obUvioni, puścić 
w zapomnienie, capit me oblrrio 
rei, nie pamiętam; ab oblirione 
rendicare, nie dozwolić, aby co 
poszło w zapomnienie; lex obli- 
yionis, amnestyn. 

Obliridsus, a, um. zapominający; 
2) odejmujący pamięć, rinum, 
poct 
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ObliTlacor, litus, 3. zapominać, 
contumeliae; res praeclarissimas; 
obliriscor, esse viros primarios; 
2) nie mieć względu na co, patemi 
generis; quid deceat, quid non, 
obliti; obi. sui, nie postępować 
podług swego zwyczaju, poet. 

ObHyitun, ii# n. zapomnienie, poet. 
oblivia ducere, zapominać. 

Oblóco, 1. najmować kogo do zro¬ 
bienia czego. 

Oblongnt, a, um, podlugowaty. 
Obioąuor, loquutos lub locutus, 3. 
przerywać mowę, sprzeciwiać aię 
w mowie, przeszkadzać, alicui; 
2) przyśpiewywać, przygrywać, 
obloquitur numeris septem diacri- 
mina rocum. 

Obluetor, 1. opierać się, biedzić 
się, walczyć, genibus adrersae 
obluetor arenae. 

Obmolior, 4. zatamować, zatykać, 
zawalać, saxa. 

Obmurmuro, t. odmrnkiwać, sze¬ 
mrać na co 

Obmtltesco, mutui, 3. oniemieć, 
stać się niemym, zamilknąć, wlaś. 
i pTzenoś. de me nul la obmutescet 
retustas; obmutuit animi dolor 

Obnaaoor* natus, 3. wyrastać kolo 
czego, obnata ripis salicta. 

Obnltor, nisus lub nixus, 3. opie¬ 
rać się na czćm, z przyp. 3. tak¬ 
że z tr. l>ez.; 2) opierać się cze¬ 
mu z wysileniem, nec uoe obniti 
contra sufficimus. 

Obnixus, a, um, stały, zacięty. 
Obnoxie, przysl. niewolniczo, bo- 
jaźłiwie, sententias dicere, 

Obnoxius, a, um, zasługujący na 
karę, winny w czćm, z przyp. 3. 
delicto, libidini; z przyp- 2 pecu- 
niae debitae bona debitoris non 
corpus obnoadum *, także bez przyp-: 
obn. capita vestra; 2) ulegający 
komu, posłuszny, subjecti atque 

obnoxii Tobis essemus; 3) obowią¬ 
zany komu, plerique Crasso ex ne- 
gotiis publicis obnoxii; 4) podły, 
nikczemny, animus; aut superbus, 
aut obnoxius vidoar, 5) wystawio¬ 
ny, narażony na co, z przyp. 3. 
belio, periculo, odio. 

Obnubilus, a, um, zaćmiony, mgłą 
zakryty, loca. 

Obnubo. nnpsi, nuptum, 3. zasła¬ 
niać, zakrywać, caput, comas 
amictu. 

Obnunoiatio, onis, £. obwieszcze¬ 
nie wróżby niepomyślnej, comi- 
tiorum dies tolluntur ©bnuntiatio- 
nibus. 

Obnuncio, 1. obwieszczać co złego. 
Oborior, ortus, 4. zjawić się, po¬ 
wstać, obortis tenebris; yisus est 
obortus. 

Obp-f patrz opp-. 
Obrepo, repsl, reptum, 3- przy- 
czołgać się, przywlec się, przy- 
gramolić się; — przenoś, nieznacz¬ 
nie nadchodzić, zaskoczyć, senec- 
tus adoiescentiae; wcisnąć się, ad 
bonores; imagines in anlmos ob- 
repunt- 

Obrepto, Ire, wciskać się w spo¬ 
sób niepostrzeżony, nieznacznie na¬ 
dejść, mihi decessionis dies ob- 
reptat. 

Obrigesco, rigui, 3. krzepnąć. 
Obrim&a, ae, m rzeka we Frygii 

wpadająca do Meandru. 
Obrógo, 1. ustawę w ozęści lub 

całkowicie znosić, stanowiąc no¬ 
wą, lex nora autiquae obrogat; 
stąd: obrogatio, onis, £. podawa¬ 
nie wniosku do ustawy, przez itó- 
rąby dawne prawo było zniesione 
lub w części zmienione. 

Obruo, rui, rutum, 3. przywalić, 
zasypać, zagrzebać,zakopać, the- 
saurum, se arena; pogrążyć, za¬ 
topić, submersas obrue puppes; 
zabić, zniszczyć, obrue dextra; — 
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przenoś, zakryć, natrzeć, zagładzić, 
zagrzebać w niepamięci; perpetua 
oblmone; nomen alicujus; se ?i- 
no, pić nad miarę. 

Obrowa, ae, i. próba złota. 
Obmepio, patrz obsepio. 
Obscoene, przysL sprośnie, bez¬ 
wstydnie, wszetecznie. 

Obacoemtas, atis, z. sprosność, 
wszeteczność. 

Obsooenus, a, urn, szkaradny, plu¬ 
gawy, brzydki, yszeteczny, w rod. 
n. w licz. pojed. lub mn. obscoe- 
num lub obscocna, dom. membra, 
członki wstydliwe; Tersus obscoe- 
nissimi, wszetecznc; także: jocan- 
di genus; źle wróżący, omen; poet.: 
obrzydliwy, canes, yolucres, fames. 

Obecur&tio, onis, z, zaćmienie, cie¬ 
mność, nieznaczność. 

Obeoure, przysl. ciemno; — przenoś. 
a) niewyraźnie, niezrozumiale, me- 
morare; b) nieznacznie, w cicho¬ 
ści, tajemnie, rnalum obscure ser- 
pens; obs. ferre aliquid; c) o po¬ 
chodzeniu : obscurissime natus ob- 
scurius imperarit, pochodząc z bar¬ 
dzo nizkicgo rodu, mniej się od¬ 
znaczył w panowaniu. 

Obsotiirit&s, fitis, %. ciemność, brak 
światła; — przenoś, a) niezrozumia- 
łość, yerborum; b) pod względem 
pochodzenia: nizkość, generie. 

ObacOro, 1. zaćmić, sprawić cie¬ 
mność, codom; — przenoś, a) cie¬ 
mno, niezrozumiale wykładać, ali- 
quid dicendo; b) zaćmić, świetno¬ 
ści pozbawić, fortuna res cele brat 
obscuratque; 2) ukryć, zakryć, 
caput lacerna; — przenoś, zatra¬ 
cić, znieść, consuetudinem. 

Obacurus, a, um, ciemny, nieja¬ 
sny, bez światła, coelum; poet.: 
i bant obscuri (w ciemności); ne- 
czow. obscurum, i, n. ciemność, 
sub obscurum noctis; mętny, aquae, 
poet.; posępny, zasępiony, Yultus;— 

przenoś, a) niewyraźny, niezrozu¬ 
miały; non obscurum esł, rzecz 
oczywista; b) nieznany, niesławny, 
nizkiego rodu, obs. loco, genere; 
obscuris ortus majoribus; nomen 
obscurius; 2) ukryty, niewidzial¬ 
ny, locus; obscurus delitui; — 
przenoś, skryty, nieznany, co do 
sposobu myślenia. 

Obseoratio, Cnis, i. usilna prośba, 
błaganie; 2) modły publiczne, 
dzień pokuty; 3) zaklinanie i za¬ 
pewnienie przy wzywaniu bogów. 

Obseoro, 1. prosić usilnie, zakli¬ 
nać na wszystko, co jest święte, 
błagać, z podwójnym 4 przyp., 
te hoc obsecro; z ut lub ne i tr. 
łącz. obsecro, ut mihi ignoscas; 
obs. ne facias; często się wtrąca, 
obsecro te, nawiasowo: Attica mea, 
obsecro te, quid agit; sed ubi est? 
obs. te, proszę cię, słuchajDo 1 dla 
Boga! 

Obsecundo, 1. stosować się do 
czyjej woli, być na skinienie po- 
słusznym, aiicui. 

Obsepio, sepsi, septum, 4. zagro¬ 
dzić, zatamować, nieprzystępnym 
zrobić, iter, viam, właś. i przenoś. 

ObaekłuSla, ae, i. uległość, powol¬ 
ność, dogadzanie komu, ora- 
tionis. 

Obaeąuens, tis, powolny, dogadza¬ 
jący w czćin komu. 

ObBequenter, przysl ulegle, z po¬ 
wolnością, parere aiicui. 

Obsequentia, ae, z. powolność do¬ 
gadzanie komu, uległość. 

Obsequium, ii, lt. uległość, po¬ 
wolność, uprzejme zachowanie się; 
yentris, żarłoczność, obżarstwo; 
dzielność, spełnienie życzenia; in- 
ter obseąuia fortunne, gdy szczę¬ 
ście sprzyjało; posłuszeństwo, wier¬ 
ność, jurare in obseąuium alicu¬ 
jus, przysięgać na wierność. 

Obseęuor, seąuutus i secutus, 3. 
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ulegać, być powolnym, posłusz¬ 
nym , alicui in omnibus; stosować 
się do czego, Yoluntati alicujus; 
animo suo, źyć podług swego u- 
podobania, dogadzać swemu wi¬ 
dzimisię; studiis, oddać się nau¬ 
kom, poświęcić się. 

Obaero, 1. zamknąć (na zamek), ae- 
dificium; — przenoś, obseratis au- 
ribus fundis preces. 

Obaero, s5vi, sTtum, 3. zasiewać, 
obsiewać, nasadzić, aliąuid aliąua 
re; obsTtus, zasiany, zarosły, po¬ 
kryty, pełny, aliąua re. 

Observans, tis, szanujący, obscr- 
rantissimus mei. 

Obserrantia, ae, i. uważanie, tem¬ 
pom m; uszanowanie, poważanie, 
cześć, in regem, mea tibi obscr- 
vantia nunąuam defuit. 

Oboervatio, Cnie, i. uważanie, po¬ 
strzeżenie, siderum; 2) ostrożność, 
troskliwość, ścisłość, dokładność, 
summa erat obsorratio in belło 
morendo. 

Obaervo, 1- uważać, spostrzegać, 
motus stellarum; strzedz, pilno¬ 
wać czego, januam, greges; wy¬ 
konywać, wypełniać, mićć co na 
względzie, stosować się do czego, 
przestrzegać czego, praeceptum, le- 
ges, foedus; szanować, czcić, me 
ut parentem obserrat; populi re¬ 
gem observant. 

Obsett, aldis, m. i z. zakładnik, 
obs. acciperc, dare, retinere; 2) 
poręczyciel, rękojmia, ejus rei ob- 
sidem fore, że za to zaręczy: ob- 
eides non dedit z K przyp. i tryb. 
bezok- 

Obseśsto. ónis, ż. oblężenie, oto¬ 
czenie jakiego miejsca, militaris. 

Obseaaor, Óris, m. bawiący gdzie, 
aąuarum, poet.; 2) oblężycitd, cu- 
riae, orbis. 

Obflideo, sedi, sessum, 2. siedzieć 
na około, mieszkać, bawić gdzie 

ciągle; 2) otaczać, oblegać, wziąć I 
w oblężenie, obsaczyć, hominem, I 
aditus, fores, urbem; clausi ab 
hostibus obsideb&ntur, - przenoś. 1 
opanować, ścieśniać, ograniczać, j 
qui tempus mihi obsiderot, któ- I 
ryby mi czas zajął; 3) czatować 
na co. 

Obsidio, onis, L oblężenie, osa¬ 
czenie, obsidione cingerc, preme- 
re; in obs. tenere, obsidione libe- 
rare; więzienie; — przenoś, gro¬ 
żące niebezpieczeństwo, qui ex 
obsidione feneratores exemerit. 

Obsidion&lia,e, oblężniczy, do oblę¬ 
żenia odnoszący się, corona, wie¬ 
niec zwyciężki, który dawano wo¬ 
dzowi za uwolnienie miasta od 
oblężenia. 

Obaldo, sedi, sessum, 3. obsadzić, 
opanować, milite campos; viaa. 

Obaign&tor, óris, m. pieczętarz, któ¬ 
ry co pieczętuje. 

Obsigno, 1. pieczętować, pieczę¬ 
cią stwierdzić, epistclam, testa- 
mentum; w znacz. sąd. cum aliąuo 
contra aliąnem literas, zc skargą 
przeciw komu wystąpić; tabellis 
obsignatis agis mecum, odwołujesz 
się do moich własnych wyrazów. 

Obaisfco, stfti, stltum, 3. stawić 
się przeciw; drogę zamknąć, abe- 
unti; sprzeciwiać się, opierać się, 
opór stawiać, injuriae, opinioni- 
bus; hamować, dolori; obsiiłit, ne 
res conficeretur; famae alicujus, 
zaćmić czyją sławę; 2) obstita, pio- 
runowisko, miejsce rażone pio¬ 
runem. 

Obaolescot olćYi, 3. wychodzić ze 
zwyczaju, tracić moc, wartość, o- 
ratio; quae propter Yetustatemjam 
obsolererint; stąd: obsolCtus, a, 
mu, przestarzały, verba, studia 
militaria; zużyty, Testis; — prze¬ 
noś. spowszedniały, honores,gau- 
dia, crimina; splugawiouy, pater- 
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nis sordibus; obsolete, pnytl. po 
staroświecka, obsoletias restitus. 

Obsónium, ii, n. wszystko co się 
dodaje w jedzeniu do chleba, ja¬ 
rzyna, mięso, ryba i t. p. w licz. 
mn. obsonia, orum, potrawy rybne. 

Obeóno, i obsónur, 1. skupować 
żywność na kuchnią; — przenoś, 
zaostrzać apetyt, obson. famem am- 
bulaudo. 

Obsorbeo, sorbui, 2. połknąć, chli- 
pnąć. 

Obitdtrlz, Icis, 5. kobieta przy 
połogu odbierająca dzieci. 

Obstin&to, przysl. upornie, upor¬ 
czywie, obstinatissime recusare. 

ObstinAtio, Cnis, i. upór, upor¬ 
czywość , sententiae; taciturna obs., 
uporczywe milczenie. 

Obstin&tus, a, um, uporczywy, 
uparty, stały, roluntas, animus. 

Obetino, 1. upierać się, uporczy¬ 
wie obstawać przy czćm, mocno 
sobie postanowić, obstinarerant 
animis aut rlncere, aut mori. 

Obctlpus, a,um, pochylony, skur¬ 
czony, stes capite obstipo, me- 
tuenti similis. 

Obato, sffti, 1. stawać naprzeciw, 
sprzeciwiać się, być na przeszko¬ 
dzie, alicui; aheujus commodis; 
consiliis, sceleri; z następ. quin, 
qoo minus, ne i tr. łącz. quid 
obstat, quo minus sit beatus? ob- 
stitit, ne res couficeretur. 

Obetrepo, strepui, strepltum, 3. 
szmer, szum naprzeciw wydawać, 
pluria; mąye Bajis obstrepens; mia¬ 
nowicie: krzykiem, hałasem swo¬ 
je niezadowolenie objawiać, szme¬ 
rom, mruczeniem mowę przery¬ 
wać, decemriro obstrepitur; — 
przenoś, przeszkadzać, naprzykrzać 
się, ut tibi literis obstrepere non 
auderem. 

ObstringOp strbud, strictum, 3, 
związać, mocno ścisnąć, skrępo¬ 

wać, rentos (w zamknięciu trzy¬ 
mać); zwykle przenoś, a) zobo¬ 
wiązać, ująć, aliquem beneficio, 
jurcjurando, foedere, religione 
i t. p.; b) wplątać, uwikłać, ali- 
qucm lub se scelere. 

Obsfcmclio, ónis, i. przeszkoda. 
Obstruo, strnii, structum, 3. bu¬ 

dować przed czćm, zabudować, 
frontem munitionum auiiliis; od¬ 
budować, nofum mu nim pro di- 
ruto; zabudować, zasłonić komu 
widok, światło, luminibos alicu- 
jus; zamknąć, zatamować, zawa¬ 
lić, iter, aditus, portas; — prze¬ 
noś być na przeszkodzie, cogni- 
tio est difficultatibus obstructa; 
perfugia improborum obstruere. 

Obstupefacio, fcci, factum, 3. na 
str. bier. obstupefio, factus, fieri, 
zdumiewać, w zadumienie wpra¬ 
wiać; obstupefactus, osłupiały, 
zdumiały. 

Obatupesco, stupui, 3. odchodzić 
od przytomności, zdumiewać się. 

Obsum, fui, esse, zawadzać, hyć 
na przeszkodzie, szkodzie. 

Obsuo, sui, siitum, 3. obszyć, za¬ 
szyć; 2) zatkać, aures, poet. 

Obsurdosco, surdut, 3. ogłuchnąć, 
stać, się głuchym, aures sonitu 
obsurdescunt; — przenoś, stać się 
głuchym, nieczułym, nie chcieć 
słuchać, obsurdescimusrescio quo- 
modo. 

Obtego, tcxi, tectum, 3. przykryć, 
okryć, zasłonić, sc corpore ali- 
cuju8; — przenoś, pokryć, utaić, 
nihil dissimulem, nihil obtegam; 
bronić, armis. 

Obtemperatio, Ćnis, i. posłuszeń¬ 
stwo. 

Obtempśro, 1. słuchać, być op- 
slusznym, ulegać, stosować się 
do czyjćj woli, alicui; imperio 
alicujus, yoluntati, auctoritati i t p. 

Obtendo, tendi, tentom, 3. co 
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przed czćra rozciągnąć, rozpiąć, 
opiąć, zasłonić, coria nmnitioni- 
bus; uebulam pro riro; poet: 
obtenta nocte, gdy się noc roz¬ 
postarła; quasi relis obtenditur 
uniascujusqae natura. 

Obtento, 5re, utrzymywać, wspie¬ 
rać, me apes obtentabat. 

Obtentue, us, m. zasłanianie, fron- 
dis obtentu inumbrant;—przenoś, 
pozor, pokrywka. 

Ob tero, triri, trTtum, 3. ścierać, 
zgnieść, zgrucbotać, duro pede; — 
przenoś, zniszczyć, zniweczyć, ma¬ 
jestatem popali; jura popali. 

ObtMtftio, Cnis, i. zaklinanie, for¬ 
mula, ktorćj uiywano przy wzy¬ 
wania bóstwa; 2) usilna prośba, 
błaganie. 

Obtector, I. wzywać na świadec¬ 
two . deum hommumque fidem: 
2) zaklinać, błagać, usilnie prosić, 
aliquem; obtestor ros, ot miseri- 
cordiam tribuatis; id sibi ne eri- 
piatis obtestatur. 

Obtwro, texui, teztum, 3. zakryć, 
zasłonić coelum ambra obtezitur. 

Obdoao, ticui, 2. umilknąć. 
Obtmao, tinui, tentom, 2. doka¬ 
zać, dowieść, dopiąć; sl minus 
id obtinebis; bis obtinuit, ut prae- 
ferretur; obtinebo, eam (senten- 
tiam) leriorem fiusse; takie: daas 
contrarias sententias (otrzymać się 
w dowodzeniu przy-); 2) mieć 
w posiadaniu, dzierżyć, piasto¬ 
wać, otrzymać, trzymać w swćj 
mocy, zarządzać, właś. i przenoś, 
zegnam, imperium, magistratum, 
prorinciam; zajmować, opanować, 
caligo noctem; rem. obt., otrzy¬ 
mać zwycieztwo; locum proverbii 
obtinuit, poszło w przysłowie; 
3) mocno się czego trzymać, nie 
odstępować od czego, mocno cze¬ 
go przestrzegać; dignitatem suta; 
nocessitudinem cum publicanis; 

także: ^samo obtinere, ciągle się 
przy czem utrzymywać, trwać, 
uchodzić za co, pro vero; fama 
obtinuit; in eo gloria bonitatis 
obtinuit. 

Obtingo, tJgi, 3. wydarzyć się, 
przytrafić się, spotkać, dostać się, 
quod cuiąue obtigit, co się komu 
dostało i prorincia tibi obti.; si 
quid mihi obtigerit, gdyby mię 
co spotkało (przez eufemizm czy¬ 
li delikatne omówienie: gdybym 
umaił). 

Obtorpesoo, torpui, 3. drętwieć, 
cierpnąć, martwieć, właś. i prze¬ 
noś. manua prae metu; subactus 
miseriis obtorpui. 

Obtorąueo, torsl, tortom, 2. skrę¬ 
cać, zakręcać, obtorta gulainrin- 
culaabripi (gwałtem). 

Obtreotatio, 5nis, L uwłaczanie, 
obmowa; zazdrość, zawiść, gloriae 
alicujns. 

Obtrectfctor, Cris, m. uwłaczający, 
obmówca, zazdrośnik. 

Obtreoto, 1. uwłaczać, alicul; glo¬ 
riae alicujas; także: laudes. 

Obtrunco, 1. obcinać, okrzesywać, 
2) ściąć głowę, zabić, hostes, cerros. 

Obtundo, tudi, tusum i tunsum, 
3. obić, pobić, wybić, wy tłuc, 
pugnis; 2) stępić, przytępić, au- 
resalicujus (slucb); także; naprzy¬ 
krzać się komu, ali<juem longis 
epistolis; w odniesieniu do ducha, 
władzy myślenia: przytępić, aciem 
ingenii; o czuciu, namiętności: 
osłabić, przytłumić, dolorem, aegri- 
tudinem. 

Obturbo, 1. zmącić, pomieszać; — 
przenoś, mieszać, przeszkadzać, so- 
1 i tudi nem; literae me non obtur- 
bant. 

Obtfiro, 1. zatykać, aures. 
ObtftsujB, a, urn, tępy, przytępio¬ 
ny, tełum; o słuchu: ogłuszony, 
utrudzony, aures, o świetle: przy- 
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ćmiony, ocios stellis obi; o du¬ 
chu, władzy myślenia: tępy, ogra¬ 
niczony, acies auimi obtusior; non 
obtusa adeo gestamus pectćra; 
pod względem działalności: slaby, 
Tires. 

Obtfituc, us, m, rzut oka, spoj¬ 
rzenie. 

Obuoula, ao, £• lub Obuculumi, 
n. miasto w Hiszpanii betyckićj, 

Obumbro, 1. ocieniać, cieniem okry¬ 
wać, zaciemniać, humum; aethe- 
ra telis; —przenoś, o) okryć, ukryć, 
ubarwić, crimen; b) bronić, za¬ 
słaniać, nomen rcginae, poet. 

Obunotu, a, urn, zakrzywiony, ro- 
strum, hamus. 

Obuatus, a, um, w koto opalo¬ 
ny; — gleba gelu obusta, ziemia 
zmarzła, ścięta od mrozu. 

ObT*Uo, 1. otoczyć walem;—prze¬ 
noś- ubezpieczyć, omni ratione. 

Obrenio» v8ni, rentum, 4. nadejść 
u a co, pugnae; 2) spotykać się, 
rjui mihi primus obrenisset; stąd: 
n) dostać się, Scipioni nbv. Syria: 
hereditas alicui; 3) wydarzyć się, 
nadarzyć się, occasio. 

Obver*or, 1. znajdować się gdzie, 
być obecnym, uwijać się gdzie;— 
przenoś, pokazywać się, przedsta¬ 
wiać się, snuć się, anta ocuios 
mihi obrersatur reipublicae di- 
guitas; memoria cladis non ani- 
mis modo sed propc oculis obv 

Obwerfto, rerti, rersum, 3. obrócić 
co ku jakićj stronie, zwrócić, skie¬ 
rować, arcus in aliąuem; ora eb 
(ad) os alicujus; proras pelago; 
terga alicni, uciekać przed kim; 
obrerti,zwrócić się; obrersus, zwró¬ 
cony, ad małiem. 

Obriam, pnysł. naprzeciw. obv. 
ire alicui, procedere, prodire, 
fieri, wyjść naprzeciw, spotykać 
się; 2) wystąpić w zamiarze prze¬ 
ciwieństwa, hostibus; sprzeciwiać 

się, opierać się, ire obv. cupidi- 
tati, irae, sceleri, superbiae no- 
bilitatis; narażać się, periculis. 
3bviua, a, um, spotykający, znaj¬ 
dujący się na drodze, obyli cae- 
debantur; ab omnibus obviis; mul- 
to obrio hoste; obv. esse lub fied, 
spotykać; obv. ire, iść naprzeciw; 
2) o przedmiotach nieżywot.: lc- 
iący, znajdujący się na drodze, 
montes, qui obrii erant itineri; 
3) wystawiony, furiis yentorum, 
poet. 

Obvołvo, yolri, yolfttum, 3. obwi- 
jać, okrywać, caput; — przenoś, 
osłaniać, ubarwiać, yitinm rerbis 
decoris. 

Occaeco, 1. oślepić, zaślepić; — 
przenoś, zaślepić, occ. animoa for¬ 
tuna, poet.: artus, pozbawić czu¬ 
cia; 2) zaćmić, caligo occaecaye- 
rat diem; pokryć, niewidzialnym 
zrobić, semen; — przenoś, zacie¬ 
mnić , niezroznmiałym zrobić, ora- 

tionem. 
Ooc&lleaoo, callui, 3- skamienieć, 
dostać stwardnienia , an tumoroc^ 
calluerit; — przenoś, atać się nie¬ 
czułym, jam prorsus occallui. 

Ooofenio, ónis, i. zręczność, pora, 
sposobność, z przyp 2. opprimen- 
di, pugnandi; occasione data, tn- 
yenta, reperta, oblata, przy n 
darzonej sposobności; occasioni 
res est, zależy to od szczęścia, 
trafu; occ. temporis, chwila przy¬ 
jazna; nihil occassionum praeter- 
mittens, nie zaniedbnjąc żadaój 
sposobności; per occasioncm, przy 
sposobności. 

Ocoasus, u§, w* zachód slouca, 
gwiazd, solis, Majae; stąd: za¬ 
chód, strona nieba, ad occąsum. 
na zachód, w stronie zachoduićj; — 
przenoś, zguba, zniszczenie, upi- 
dek, reipnblicae; śmierć. Eumenis. 

Oecatio, onis, ś. bronowanie. 
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Oooento, 1. śpiewać przed kim, 
przyśpiewywać komu; hymenae- 
um, nócić, śpiewać pieśń wesel¬ 
ną, śmieszną. 

OcoidecŁa, tis, zachód, strona, 
kraina zachodnia; sol occidens, 
zachód słońca. 

Occidio, Onis, i. porażka, klęska, 
zagłada, occidione occidere, na 
głowę porazić. 

Ooaido, cliii, c&snm, 3. upadać, 
alii snper alios occiderent; o gwia¬ 
zdach: zachodzić, sol; giuąć, umie¬ 
rać, być zabitym, poleda, in bel- 
10; yulnere;—przenoś. upaść, zni¬ 
szczeć, przepaść, fnnditns occidi- 
mus; occidit spes omnis et fortuna 
nostri nominis; causa occidit. 

Occido, eldi, clsum, 3. obalić,zabić, 
zamordować; 2) dręczyć, trapić na¬ 
tręctwem, saepe rogando. 

Oociduue, a, um, zachodzący, za¬ 
chodni co do strony nieba; olizki 
śmierci, senecta, poet. 

Oocino, cinui, centum, 3. śpiewać, 
krakać, dat się słyszeć, corrus 
clara voce occinuit 

Oocipio, cepi, ceptum, 3. zaczy¬ 
nać, rozpoczynać, magistr&tum; 
7. tryb, bezok. agere, loqui. 

Oociaio, onis, ż: zabicie, zupełna 
zagłada, occisione occidere copias, 
na głowę porazić. 

Oocludo, clusi, clusum, 3. zam¬ 
knąć. 

Occo, 1. bronować. 
Occubo, cnbui, cubitum, 1. leżćć, 
spoczywać (o umarłych), tumulo 
occ. Hector. 

Oooulco, 1. zdeptać. 
Ooculo, cnlui, cultum, 3. ukryć, 

utaić, zasłonić, schować, yulnera; 
classem sub rup cavat&. 

Oooultatio, onis, i. ukrywanie za- 
taienic. 

Oocultator, orie, m. przechowy- 
wacz. 

Oooulte, pnysl skrycie, potaje¬ 
mnie. 

Oęoulto, 1. kryć, ukrywać, taić, 
yitia, insidias; se occultare lub 
occultari, ukrywać się. 

OooułtuB. a, um, skryty, tajemuy, 
rzeczow. in occulto lub ex occ., 
w ukryciu, skrycie, pokryjomu; 
occulta, orum, n. tajne miejsca, 
templi; — przenoś, tajemnice, oc- 
culta seryis credero. 

Oocumbo, cubui, cubltum, 3. upa¬ 
dać, zapadać, stąd: aj o gwiazdach, 
zachodzić; A) occ. mor tern lub mor- 
ti lub morte lub samo occumbe- 
re, poiedz, nmrzeć; także poet.: 
occ. ueci. 

Oooupitio, onis, Ł zajęcie czego, 
opanowanie, fori; aule occupatio, 
uprzedzenie, postać krasomowska: 
kiedy mówca sam sobie czyni 
zarzuty, i takowe zbija; zatrudnie¬ 
nie, mazimis occnpatiombus impe- 
diri, distineri, implicari- 

O c cup o, 1. zająć, opanować, wziąć 
pod swoją moc, regnnm, portum; 
napcłuić, Armeniam cohortibus; 
napaść, uderzyć na kogo, aliąucm 
giadio, saxo; wchodzić, Aeneas 
aditum occ. poet; wstąpić, wieść, 
wsiadać na co, currum;—przenoś, 
a) opanować, ogarnąć, timor occ. 
ezercitum, payor animos; animus 
occupatur ab iracnndia; A) zająć, 
zatrudniać czem, ocenpatum esse in 
aiiqua re; c) peennias apud ali- 
quem occ., wypożyczyć; pecuniam 
grandt fenore, pożyczyć na wy¬ 
soki procent lub włożyć w co 
w uadziei otrzymania wielkich ko¬ 
rzyści; uprzedzić, rates; ortum so- 
lis; aestum maris; aliąuem ccleri- 
tatę; diem fati; muuus suum fa- 
cere; bellum facere, in agrnm Sa- 
binum transire; także: samo occ., 
uum quid vis? ocen po, uprzedzam 
zapytując, ery. 
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Occurro, curri (takie: cucurri), cnr- 
suoi, 3. iść naprzeciw, spotykać, 
alicui, lub samo occ., w myśli 
nieprzyjacielskiej: uderzyć, rzu¬ 
cić się na kogo, iegionibus; cques 
a tergo occurrendo; także w mo¬ 
wie: odpowiadać, occurritur no¬ 
bla; huic loco sic solemus occur- 
rere; o przedmiotach nieżyw.: na¬ 
stręczać się, spotykać, silex fer¬ 
ro (przy kopaniu); — przenoś, 
przeszkadzać, zapobiegać, zara¬ 
dzać, uprzedzać, opierać się, sprze¬ 
ciwiać się, rebus; consiłiis ali- 
cujus; incendio; utrique rei, ex- 
spectationi; 2) przybyć na co, pil¬ 
nować czego, być przy czem obe¬ 
cnym, concilio lub ad concilium; 
comitiis; jąć się czego, signis, 
negotiis; nastręczać się, nawijać 
się, oculis; facies terribiles oc- 
currunt; pcdes ipsi occurrent ora- 
tioni; — przenoś, ad animum, in 
mentern, animo lub samo occ.; 
wpadać, przychodzić namyśl; de- 
siderium ąuietis occurrit alicui. 

Oocruraatio, ónis, i. wyjście na 
spotkanie kogo z uszanowaniem. 

Ocourso, 1. spotkać się, alicui; 
uderzyć na kogo, natrzeć, gla- 
dio; — przenoś, sprzeciwić się; 2) 
nadchodzić, przybywać, stawić 
się, poriis. 

Occrureus, us, m. spotkanie. 
OoeanuB, i, m. Ocean; podług po¬ 

wieści bajecznych mąż Tetydy, 
przyrn. marę Oceanum, Oceanltis, 
Idis, ć- córka Oceana. 

OcoUub, i, m. oczko; — przenoś, 
wybór, ozdoba, ocellos Italiae, 
Tillulas nostras. 

Ooeium, i, n. miasto, w Gallii 
cyzalpińskićj. 

Ochus, i, w. rzeka w Baktryanie; 
2) imię Perskie. 

Ootor, iua, stop. wyż. prędazy, 
najw. ocissimus. 

Odter, przyttl prędko, szybko, 
stop. wyż. ociU8, prędzej; rychlej, 
serius ocius, czy później czy prę- 
dzój; stop. najw. ocissime. 

Ocnua, i, m. założyciel Hantui. 
Ocrea, ae, i. nagolenice, gatunek 
obówia; stąd: ocre&tus, a, mu, 
będący w ukiem obćwiu. 

Ocricuiirm, i, n. miasto w Um- 
brii; stąd: Ocriculanus, a, um, do 
Okiykulum należący i Ocricula- 
ni, orum, tn. Okrykulanie. 

Ootariua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: OctaYi&nns, 
do Oktawiusza odnoszący się;r2ć- 
czow. Octavianus, nazwisko cesa¬ 
rza Augusta z rodu Oktawiuszów 
do rodu Juliuszów przeniesionego. 

Octavue, &, um, ósmy, octarum, 
po ósmy raz; rzeczow. octava, ae, 
ósma część. 

Octies, przytl. ośm razy. 
Octingeni lub octingenteni, ae a, 

po ośmset. 
Octingenteaimua, a um, ośm- 
setny. 

Octingenti, ae, a, ośmset. 
Octiugentiea, przysl. ośmset razy. 
Ootipee, pedis, ośmionogi. 
Octo, mrodtn. ośm. 
Octóber, bris, m. październik (ósmy 

miesiąc licząc od marca). 
Octodecim, nieodm. ośmnaście. 
Octodurua, i, m. miasteczko w Gal¬ 
lii narbonenskiej. 

Octogenl, ae, a, po ośmdziesiąt. 
Octogesa, ae, L miasto w Hiszpa¬ 
nii nad rzeką Iberus. 

Octogesimus, a, um, ośmdziesiąty. 
Ootogios, przysl. ośmdziesiąt razy. 
Ootoginta, ośmdziesiąt. 
Ootojugis, e, ośmiosprzężny. 
OcŁóni, ac, a, po ośm. 
OctóphóroB, on, przez ośmiu no¬ 
szony. 

Ootuplioatus, a, um, ośmkrotnie 
powiększony. 
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Oetupluc, a, nm, ośmiokrotny, rtc- 
ctotp. octuplum, i, n. ilość oćm 
razy większa, danmare octupli, 
skazać na zapłacenie ośm razy 
więcej. 

OctuasiB.is, w. pieniądz wartości 
ośmiu assów. 

Ocul&tuf, a, um, jawny, pod oczy 
podpadający. 

Ooulus, i, m. oko; ocnlorum lami¬ 
na, oczy, wzrok; ocalam lub ocu- 
los amittere, stracić wzrok; ocu- 
los auferre, zamydlić komu oczy, 
oszukać; antę oculos lub jn oculis 
lub snb oculis, przed oczyma, 
w obecności; (in) oculis omnium, 
w obec wszystkich; — przenoś, 
in oculis asse alicujus lub alicui, 
byc bardzo kochanym, szanowa¬ 
nym; oculus mundi, słońce, poet.; 
ec. orae maritimae (o Koryncie 
i Kartaginie). 

Oda, ae, lub ode, gs, i. śpiew, 
pieśń— carmen. 

OdSum, i, n. miejsce publiczne 
naksztalt małego teatru dla muzy¬ 
ków, i śpiewaków. 

Odi, odisse (od dawn. odio, odiri 
lub odi, osum, odire), nienawi- 
dzieć, aliquem; także z tr. bez. 
oderunt peccare bonirirtutisamore. 

Odióse, przysł. nienawistnie, nic- 
pizyjaźnie, dicerc, facere. 

Odiosu«, a, um, nienawistny, przy¬ 
kry, genus hominum, verbum; 
multa odiosa, wiele rzeczv spra¬ 
wujących przykrość. 

Odium, ii. n. nienawiść, nieprzy- 
j&źń, odraza, z przyp. 2. przed¬ 
miotu, na który nienawiść jest 
zwrócona, serritutis; albo osoby 
nienawidzącej, incurrere in odia 
borni num, popaść w nienawiść, lub 
ściągnąć na siebie nienawiść ludzi; 
in odium renlre alicni, lub in od. 
•licujuB perrenire; ess© alicui odio 
ł«b es e apud aliquem in odio, 

być znienawidzonym, nieóeipia- 
nym; babere od. alicujua rei lub 
in aliquemt nienawidzić^; nihil 
odii habet,* nie jest znienawidzo¬ 
ny; magno odio in aliquem feni, 
bardzo nienawidzieć; magnum ce- 
pit me odium alicujus, bardzo nie¬ 
nawidzę, nie cierpię, wielką mam 
odrazę; 2) przykrość, natrętność, 
nieprzyjemność z czyjej strony, 
nieprzyjemne obejście się lub mo¬ 
wa, odio qui posset rincere re- 
gem; odio et strepitu senatu* coac- 
tus est perorare. 

Odór, 6rts, m. zapach, woń, aua- 
ritas odorum; odor teterrimus, 
smTÓd; 2) para, rolritur atei odor 
tectis; rzeczy pachnące, balsar 
my i t. p. szczegół, w licz. mn. 
odoribus liquidis perfusus; — prze¬ 
noś. przeczucie, domysł, od. dic- 
taturae nonnullus est, jest podo- 
bienstwo, że obiorą dyktatora. 

Odorfttio, ónis, i. wąchanie, po¬ 
wonienie. 

OdoratuB, a, um, pachnący, won¬ 
ny, capilli. 

Odoratua, us, m. zapach, powo¬ 
nienie. 

Odorifer, era, erum, pachnący, wy¬ 
dający zapaph. 

Odóro, 1. zaprawiać wonnością, 
nadawać zapach. 

Odóror, 1. wąchać, węchem śle¬ 
dzić; — przenoś, badać, śledzić. 
quid futurum sit; w znacz, wzgar¬ 
dliwym : starać się o co, dążyć 
do czego, hunc decenmratum. 

Odórua, a, um, pachnący przyje¬ 
mnie, flos, myrrha; 2) dochodzą¬ 
cy węchem, od. canum vis. 

OdoB, dri8, m. — odor. 
OdryBae, arum, m. lud w Tracyi; 
stąd: Odrysius, a, um, do Odry- 
zów należący, w ogóle: .Tracki 
i Odrygii, orum, m. Odryzowie. 

OdysEća, ae, i. poemat Homera, 
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przedstawiający przypadki w po¬ 
dróży Ulissesa. 

Odysseae portus, port w południo¬ 
wej stronie Sycvlii. 

Omtus, i, t*. król Tracyi, ojciec 
Orfeusza,‘stąd: Oeagrius, a, um, 
do Eagra oduoszący się, w ogóle: 
Tracki. 

Oeb&Lia, ae, i. miasto Tarent (od 
Ebalidów to jest od Spartan za¬ 
mieszkane). 

Oebalua, i, tn. król Spartański, 
ojciec Tyndara, dziad Heleny; 
stąd: a) Oeballdes, ae, tn. Ebali- 
da, w ogóle: Spartańczyk; t) Oe- 
balis, tdis, z. Ebalska, w ogóle: 
Spartańska; także: Sabińska (ponie¬ 
waż Sabinowie od Spartan mieli 
pochodzić); c) Oebalius, a, um, 
Ebalijski, w ogóle: Spartański, 
także: Sabiński. 

Oeohalia, ae, i. miasto na wyspie 
Eubei. 

Oeołtdes, ae, m. syn Eklcusa(Oe- 
cleus, Amfiaraue. 

Oooouomiou*, i, tn. tytuł pisma 
Ksenofonta o gospodarstwie. 

Oedipua, i, lub podls, ta* król 
Tebański, syn Lajusa i Jokaaty; 
ojciec Eteokia, Polinicesa, Izmeny 
i Antygony; stąd: OedipodTonius, 
a, um, do Edypa należący. 

Oeneue, ei i eos, #». król w Eto- 
lii lub Kalidonii, mąż Aitei, oj¬ 
ciec Meleagra; stąd: a) Oenćius, 
a, um, do Eneusa należący; bj Oe- 
ntdes, ae, m. syu lub potomek 
Eneusza (jak Helcager, Dyomedca, 
•yn Tydcusza). 

Oenomftus, 1, tn. król w Elidzie, 
ojcie Hippodamii, teść Pelopsa, 
dziad Atreusza. 

Oenonó, 5s, i. nimfa Frygijska. 
Oeaophóram, i, w. naczynie na 

wino. 
Oenópia, ae, i. wyspa nazwana 

późnić) Egina; stąd' Oenopius, a, 
um, do Enopii należący. 

OenÓpion, ónis, tn. król na wy¬ 
spie Cbios. 

Oenótria, ae, i. kraina w niższej 
Italii ód Enotra króla nazwana; 
stąd: Oenotrius i OeDotrus,a, um, 
Enotryjski, w ogóle: Italski, Kzym- 
ski. 

Oenufl, a, um, daw. zamiast unus. 
Oestrus, i, tn. giez, gzik. 
Oesus, i, tn. daw. zamiastusus. 
Oosypum, i, «. nieczystość u weł¬ 
ny owczej. 

Oeta, ae, lub aetć, es, z. pasmo 
gór w południowej Tessalii; stąd: 
Oetaeu8, a, um, należący do gó¬ 
ry Ety- 

Ofla, ae, z. sztuka, kęs, kawałek 
ciasta lub czego podob., gałka, mel- 
le soporatam et medicatis frugibus 
offam objicit 

Oflbndo, fendi, fensum, 3. uderzyć 
się o co, zawadzić, z przyp. 3. 
lub z przyim. in i przyp. 6., so¬ 
lid*; puppls in soopulis; —* prze¬ 
noś. o) uchybić, wykroczyć, zbłą¬ 
dzić, in eo, quod-; si quid offen- 
derit; b) mićć co do zarzucenia, 
do naganiema, si Caesarem pro- 
batb, in me offenditis; c) uderzać, 
razić, nie podobać się, quom con- 
sulare nomen offenderet; stąd of- 
feusus, rażący, obmierzły, znie¬ 
nawidzony, niemiły, argumentum; 
d) wpaść w niebezpieczeństwo, 
w nieszczęście, doznać szkody, na- 
ycs in redeundo offenderunt; si in 
re navali offendisset; 2) przećh: 
zawadzie, uderzyć, caput, pedem, 
głową, nogą; soutum, liiuen, o 
tarczę, o próg; pes otfensus; ra¬ 
nić, uszkodzić, zadać boleść, la- 
tua rehementer, także; cudatima- 
tionem, nadwerężyć dobre imię, 
wsiętość; natrafić na kogo, spotkać, 
znaleźć, omnes Imperatos tmpru- 
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dentesque; — przenoś, obrazić, a- 
liąucm lub ani mum alicujus; ani- 
mum in aliąuo (czuć się obrażo¬ 
nym od kogo); także: razić, cos 
splendor offendit; ua str. bier. o- 
braźać się, gniewać się, oburzać 
się, animus otfendebatur multis 
rebus; poet.: z tryb. bez. ut non 
offendar surripi; stąd: offensus, 
obrażony, oburzony, zagniewany, 
animus; alicui off. aliąua re. 

Oflbntft, ae, i. uderzenie się czćm 
o co, zawadzenie; — przenoś, a) 
obraza, krzywda, offensas rindi- 
care; b) nienawiść, nieprzyjaźń, 
in magna offensa sum apud Pom- 
pejum. 

Ofienaio, Cnis, z. nstcr .k, uderze¬ 
nie się o co, pedis; także* przed¬ 
miot, o który zawadzamy, zawa¬ 
da, mundum ita oriuwit, ut nihil 
baberet offensionis; zlystan zdro¬ 
wia, dolegliwość, corporum; gra- 
Tis; — przenoś. a) błąd, pomył¬ 
ka, uchybienie, judiciorum; obra¬ 
za, gniew, sine ejus offensione ani- 
mi; nienawiść, odraza, wstręt, nie¬ 
chęć, offensioni esse, lab offensio- 
nem habere; b) przygoda, nieszczę¬ 
ście, niepomyślność, offeusione 
permotus; off. belli, judiciorum. 

Offensiunc&la, ae, i. zdrob. od 
offeasio; — przenoś, a) obraza, 
gniew, aniini, h) niepomyślność, 
off. accipere (doznać). 

Ofienao, are, uderzyć się o co. 
Ofltero, obtuli, oblfttum, offerre, 
nieść naprzeciw, zanieść dokąd, 
atiąuid alicui; quam in partem 
fors obtnlit; se off. i na str. bier. 
offerri, nastręczyć się, nasunąć 
się, stawić się, zjawić się, oppor- 
tune te offers; wystawiać się, na¬ 
rażać się, sepericulis; morti i t. p.; 
— przenoś, a) nastręczać, poka¬ 
zywać, speciem; na str. bier. po¬ 
kazywać się, nastręczać się, oblata 

religio e,t; offertur mini occasto; 
in rebus difficiilimis auiilium ejus 
oblatum est; ft) wyświadczyć, bo- 
neficium alicui; w złój myśli: wy¬ 
rządzić co komu, nabawić kogo 
czćm, zadać, sprawić, mortem lub 
nccem alicui, incendium; c) oświad¬ 
czyć, przyrzec, ofiarować, ope- 
ram suam alicui; off. alicui z nast. 
ut: offerentibus Bomanis, ut-; 
d) zarzucać co komu, crimina; o- 
pierać się, sprzeciwiać się, se off. 
sceleri alicujus. 

Offlcina, ae,' z. rękodziclnia, ar- 
morum; — przenoś, f&lsorum com- 
mentariorum; dicendi. 

Ofticlo, feci, fectum, 3. w łaś. czy¬ 
nić co naprzeciw; stąd: zawadzać 
przeszkadzać, szkodzić, commodiB 
alicujus; libertati; 1 u minibus men- 
tis; laetis frugibus herbae; rzad¬ 
ko z 4 przyp. adrersariorum iter, 
przeciąć drogę. 

OIMóse, przysł. usłużnie, uczyn¬ 
nie, grzecznie. 

Ofhciósus, a, lim, obowiązkowy, 
zgodny z powinnością, l&bor, se- 
dulitas; nczynny, usłużny, uprzej¬ 
my, Toluntas, amicitia. 

Offtolperda, ae, m. ten, który zro¬ 
bionych sobie przysług na złe 
używa. 

Ofticium, ii, n. obowiązek, powin¬ 
ność; posłuszeństwo, uległość, in 
officio esso, pormanere; continere; 
ad officium redire; 2) urząd, służ¬ 
ba, officia atque honores; off. le- 
gationis; maritimum; off. itineris, 
w pochodzie (w marszu); 3) usłuż¬ 
ność, grzeczność, przysługa przy¬ 
jacielska, okazywanie cz.ci i usza¬ 
nowania, miano w. ze strony klien¬ 
tów swoim patronom, summo of 
ficio praeditus, bardzo uczynny, 
uprzejmy. 

Offigo, tiri, fixum, 3. wbić, umo¬ 
cować* 
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Offirm&tus, a, um, uporczywy, 

stały* . .... 
Offinno, 1. umocnic, utwierdzić. 
Offola, ac, i. kąsek, kawałeczek. 
Offolgeo, fulsi, 2. zajaśnieć, nora 
lor oculis offulsit. 

O/fundo, fudi, fusura, 3. wylać 
co przed kim, przed czem, wysy¬ 
pać; stąd: rozciągnąć, rozszerzyć; 
na str. bier. rozszerzyć się,zprzyim. 
ob i przyp. 4. ignis ob os; zwy¬ 
kle z 3. przyp- caliginem oculis 
off.; 2) zaćmić, lumen lucernae 
luce soli8 offunditur; — przenoś, 
napełnić, pavorem alicui; Marcel- 
lorum mcmoria meum pectus of- 
fudit. 

Ogulnlus, ii, w. Ezymskie prze¬ 
zwisko. 

Ogyge*, is, w. założyciel i Król 
Teb; stąd: Ogygius, a, urn, do 
Ogygesa odnoszący się, w ogóle: 
Tebański. 

OUous, ci lub cos, ♦».król Lokrów, 
ojciec Ajaksa (Ajar Oiieos lub 
Oilei lub A. Oiieus. 

Oibia, ae, ć. miasto w Sardynii; 
gtąd: 01bicnsi8, e, do Olbii odno¬ 
szący się. 

OIm, ae, f. oliwa; 2) drzewo 
oliwne. 

Oleagłnus, a, um, oliwny, iadix, 
Tirgulae. 

Oleariui, a, um, ściągający się 
do oliwy. 

Olearoa, i Oliaros lub -us, i, *. 
jedna z wysp Sporadyjskicb na 
morzu Egiejskićm. 

Oleaster, stri, *». dzikie drzewo 
oliwne. 

donos, Olenius, patrz Olenus. 
Olena, tls, pachnący; 2) cuchnący. 
Olenus, lub -os, i, ż. nazwisko 

dwóch miast w Achai i Etolii; 
stąd: Olenius, a, um, do Olenu na¬ 
leżący, w ogóle: Achajski, Etolski. 

1. Oleo. olui, Cre, pachnąć, za- 

Olympla 

pach wydawać; cuchnąć, śmier- 
dzićć, bene; małe; z przyp- 6. 
Arabo rore capillus olet; lub z 4. 
crocum olet, ma zapach szafra¬ 
nu; — przenoś, pokazywać znaki 
czego, malitiam; nihil peregnnum; 
zwąchać, aurom huic olet (zwą- 
chal u mnie złoto, miarkuje, że 
je mam); non olet, nndesit? czy- 
liż nie widać, skąd jest? 

2. Oleo, Sre, rosnąć, używa się 
tylko w złożonych siewach: abo- 
leo i t. p. 

Oleum, i, n. oliwa, przysłowie: 
oleum et operam perdere, nada¬ 
remnie pracować. 

Olfacio, fSci, factum, 3. wąchać;— 
przcuoś. zwietrzyć, zwąchać, nu- 
mnm. 

Olfaotua, us,*i*. węch, powonienie. 
Olidus, a, um, pachnący; 2) śmier¬ 
dzący, cuchnący. 

Ollm, przysl. kiedyś, niegdyś (o 
przeszłości), sic olim loąuebantur, 
2) kiedyś {w przyszłości), non si 
małe nunc, et olim sic erit; 3) 
niekiedy, czasem, pueris olim dant 
crustula błandi doctores. 

Olitor. oris, w. ogrodnik warzywny. 
Olitórlus, a, um, warzywny, fo¬ 
rum olitorium. 

Olnrótum, i, a. ogród oliwny. 
01ivifer, era, erom, oiiworodny, 
arvuin. 

OUvum»i, w. oliwa. 
Olla, ae, ż. garnek. 
OUus, a, um, (dawny wyraz) = 
Ule. 

Olor, 6ri«, m łabędź. 
Olęńnus, a, um, łabędzi, od ła¬ 
będzia, pennae, aląp- 

Olut.Sris, n. jarzyna, warzywo. 
Olusoulum, i, w. jarzynka, oluscu- 

lis pascero. 
Olrmpenl, patrz Olympus. 
Olympia, ae, f. okolica w Elidzie 
poświęcona Jowiszowi, gdzie się od- 
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bywały igrzyska Olimpijskie; stąd; 
a) Olympiacus, a, sm, Olimpijski; ty 
Olympias, Kdis, i. Olimpiada, prze¬ 
ciąg lat czterech, po którego upływie 
igrzyska Olimpijskie ponawiano; 
u poetów znajduje się wyraz ten 
w znaczeniu przeciągu pięcioletnie¬ 
go, quinquennis Olympias acta est; 
c) Olymptcus, a, um, Olimpijski; 
d) Olympicum, .i, «. świątynia 
Jowisza Olimpijskiego; e) Olym- 
pionlces, ae, n». zwycięzca na 
igrzyskach Olimpijskich; f) Oiym- 
pium, ii, n. miasteczko w Sycylii 
ze świątynią Jowisza; g) Olympius, 
a, um. Olimpijski; stąd: Olympia, 
orum,ft. igrzyska Olympijskie, co- 
ronari Olympia (na igrzyskach 
01.), poet 

Olrmpiite, Sdis, i. patrz Olympia. 
Olympiaa, Sdis, i. matka Aleksan¬ 
dra W. 

Olympos i -ua, i, 1) tn. a) góra 
na granicy Macedonii i Tessalii, 
siedlisko bogów Greckich; poet.: 
niebo; ty flecista uczeń Marsya- 
sa; 2) ś. miasto przy Olimpie; 
stąd: OlympSm, <5rum, tn. Olim- 
penowie. 

OljuthuB lub -Ob, i, i. miasto 
w-jChalcydyce krainie Macedonii; 
stąd: Olynthil, orum, tn. miesz¬ 
kańcy Olintu. 

Omaaum, i, n. kiszka, flaki. 
Omen, Inis, «. przepowiednia, 
wieszczba, wróżba; optima omina, 
najlepsze życzenia; poet.: o tóm, 
co było zwykle z wróżbą połą¬ 
czone, a zatem: prima ominą = 
primac nuptiae; takie: uroczysty 
obrzęd, który się od wieszczby 
zaczynał, hic sceptra accipere ot 
primos attollcre fasoes regibus 
omen erat. 

Omentnm, i, n. błota pokrywa¬ 
jąca kiszki; 2) wnętrzności. 

Omlnor, 1. przepowiadać, wiesz¬ 

czyć małe ommatis parcite Ter¬ 
bie, wstrzymajcie się od wymów 
złowrogich. 

Omitto, misi, missum, 3. porzu¬ 
cić, puścić, opuścić, arna, habc- 
nas;—przenoś, a) zaniechać, spem, 
metum, timorem, consilium, pa- 
gnam, obsessionem, pietatem i t p.; 
z tryb. bezok. przestać, uigere; 
ty spuścić z oka, z uwagi, zosta¬ 
wić w spokojności, nie zważać, 
hostem; Scythas, Galliam; c) za¬ 
niedbać, opuścić, tempus, naviga- 
tionem; pila (nie używać); d) po¬ 
minąć, zamilczćć, ut owitłam Phi- 
lippom; aliquid in praesens tem¬ 
pus; de reditu Gabinii. 

Omnifer, era, erum, wszystko- 
nośny. 

Omnigenus, a, um, wszelkiego 
rodzaju, omnigenum deum mon¬ 
stra. eobami. 

Omntmódia, wszclkiemi spo- 
Omnino, %>rzysi. w ogóle, de bo- 

n. i mim genere aut omnino ani- 
malium; zupełnie, całkiem, wca¬ 
le , zgoła, koniecznie, aut omnino, 
aut magna ex parte; nihil omui- 
no; non tam en omnino Teucros 
delere paratis. 

Omnipótens, lis, wszechmocny, 
wszechwładny. 

O mnie, e, wszystek , wszystka, 
wszystko; rzeczow. o id n es, wszy¬ 
scy; omne, omnia, wszystko, om- 
nia tribuere, deferre ad alląuem; 
antę omuia, przedewszystkića; 
szczególniej, omnia hostiom, wszy¬ 
stko, co do nieprzyjaciół należy; 
omnia esse, być wszystkićm, mieć 
u kogo znaczenie, Demetrius lis 
unus omnia est; 2) każdy, omnłs 
actas; omni tempore; omnibus mon- 
sibus; omnibus rebus, pod każ¬ 
dym względem; 3) wszelki, omne 
olu8; o. diligentiae prorisio; mnis 
lasciria; omnibus suppliciis; omni- 
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bus tormentis; omnibus scelcri- 
bus, probris; omnes secundi pro- 
Tentns rerum; 4^ cały, Gallia oin- 
nis: o. patrimonium; omne cor- 
pus intendere: omnis in eo sum; 
poet.: non omnis moriar. 

OmnlvaRtja, at um, wszędzie błą¬ 
kający się- 

Onctifce, arom, z. miejsce wSyryi. 
Onohesmites, ae, m. wiatr wio- 

iący od Onchezmu portu w Epirze. 
Oner&rlaa, a, um, ładowny; o. 
naris lub samo oneraria, okręt 
przewozowy, kupiecki. 

Onero, 1. obciążyć, obiadować, 
uaves commeatu, saiis et arena 
plaustra; poet.; Tina cadis, napeł¬ 
nić naczynia winem; dona Cere- 
ris canistris; przeciążyć, przeła¬ 
dować, aliąuem lub &liquid ali- 
qua re; sc epulis et vino, prze¬ 
brać miarę w jedzeniu i picin; 
uzbroić, manum jaculis; przykryć, 
membra sepulero; ossa aggere ter- 
rae; zastawić, mensas dapibus; 
poet—przenoś, a) o. aliquem men- 
daciis, potwarzać, zadawać komu 
rzeczy niegodne 7. prawdą: poet.: 
przykrzyć się, aetliera votis; Tor¬ 
ba lassns onerantia aures; ń) ob¬ 
sypywać, aliqucm laudibus, con- 
tumeliis, promissis; c) pogorszać, 
inopiam alicujus, invidiam, do- 
lorem. 

Oneróaus, a, um, ciężki, praeda, 
aer one rosi or lgnę; przykry, ucią¬ 
żliwy, quantuin non onerosus ero; 
sors. 

Onus, on?rli, n. ciężar, ładuuek, 
nares cum suis unoribus; onera 
afferuntur lintribus; grarius dorso 
subit onus; — przenoś, oucri ali- 
cui essse, być komu ciężarem; 
magnum munus atque onus sus- 
cipere, przyjąć ciężki urząd; one- 
ribus premi, być obarczonym po¬ 
datkami , onera gmiora injungere. 

Onostus, a, um, obciążony, obła¬ 
dowany, obarczony, praedfi; na- 
tcs frumento; palny, napełniony, 
aliqua Te. 

Onyx, ychis, w. gatunek mannu- 
ru; 2) rzeczy z niego wyrabiane, 
jako to: naczyńka, słoiki na bal¬ 
samy, perfumy i t. p. 

OpŁco, 1. ocienić, cieniem osłonie. 
Op&ous, a, um, cienisty, ocienio¬ 
ny, nor; 2) ocieniający, arbor, 
zaciemniający nubes. 

Opeila, ae, i. mała praca, usługa. 
Opera, ae, i. praca, staranie, ro¬ 

bota, usilność, eperam dare ali- 
cui rei, przykładać staranie, cho¬ 
dzić pilnie kolo czego, zajmować 
się czem; op. dare 7. następ, nt 
lub ne i tr. łącz. starać się o to, 
pilnować tego, aby lub aby nie; 
operam dante aliąuo, przy czu¬ 
jem staraniu; operae pretium ta- 
cere, robić to co jest warte pra¬ 
cy; operae pretium habere, mieć 
korzyść za swoją pracę; operae 
pr etium est, jest rzecz warta 
trudu, pracy, jest pożyteczna; da¬ 
ta lub dedita opera, umyślnie: 
2) usługa, przysługa, zajęcie się 
dla drugiego; także wina, ope¬ 
ram poliiccń, offerre alicui, prac- 
stare in aliqua re, navare i t. p.; 
opera alicujus uti, użyć kogo do 
czego; in operis alicujus esse, być 
komo na usługi; operam dare ser- 
moni alicujus, przysłuchiwać się; 
auctioni, funeri i t p. znajdować 
się, być obecnym; w znacz. 6ąd.: 
operam dare, zajmować się roz¬ 
trząsaniem i rozstrzyganiem jakiej 
sprawy, cepere me arbitrom, diii 
me operam daturum: stąd; opera 
forensis; w przyp. 6 mea, tua, 
alicujus opera, za mojćm i t. d. 
staraniem. przyłożeniem się, po¬ 
mocą; consulis opera amissum 
(przez winę); 3) czas, który na 
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co poświęeić możemy, est mihi 
opcrao, mam czas, takie: mam 
ochotę, chce mi się; dcest mihi 
opera, non operae cst mihi, uic mam 
czasu, ochoty; 4) osoba pracująca, 
robotnik, najemnik, zwykle z licz. 
mn. namos aividere operis. 

Opeririti*, ii, tn. robotnik, naje¬ 
mnik, homo op. lub samo op.; 
operarius lingua, lichy mówca. 

Operoulum, i, n. nakrywka, wieko. 
Operimentum, i, n. nakrycie. 
Operio, operui, opertum, 4. okryć, 
zakryć, zasłonić, aliąnid (aliqua 
re); — przenoś, a) okryć, judicia 
operta dedecore; bj ukryć, utaić, 
res opertae; 2) zamknąć, ostium, 
lecticam. 

Opńror, 1. pracować, zajmować się 
czćm, oddawać się jakiej czynno¬ 
ści, in cute curauda; capillis or- 
nandis; studiis Dianae; oper. sa- 
cris lub samo operari, czynić 
ofiary, zajmować się obrzędami 
religi jnemi. [żołnie. 

Operóse, przyst. pracowicie, mo- 
OperOttur. a, urn, zadający sobie 

wiele pracy, senectus, colofttur, 
2) połączony z wielką pracą, tru¬ 
dny, artes, opus;c 3) skutecznie 
działający, herba. 

Opertum, i, n. miejsce ukryto, 
tajemnica. 

Opee, patrz Ops. 
Ophlon, ónis, «». jeden z towa¬ 

rzyszów Kadmusa; stąd: Ophio- 
nldes, ae, tn. syn Ofioua (Amycus). 

ophiuchua, i, ».= Anguiteneus, 
wężowuik. 

Ophiuaa, ae, z. dawne nazwisko 
Cypru, stąd: Ophiusius, a, um, 
do Ofiuzy odnoszący się, Cy¬ 
pryjski. 

Opito, era, erum, dający pomoc, 
pomocny. 

Opiftac. ncis, *•. i £. twórca, opraw¬ 
ca, sprawczyni, rzemieślnik. 

Opilius, ii, n.imię familii Bzyro 
skiej; Op. Macrinns, imię ce¬ 
sarza. 

Oplmius, a, um, nazwisko Bzym- 
skiego rodu; stąd: 0pimiauu8,a, 
um, doOpimiusza odnoszący się. 

Opimo, 1. tuczyć. 
Opimua, a, um, żyzny, urodzajny, 
ager, regio; tłusty, utuczony, bos: 
obfity, bogaty, praeda; spolia opi- 
ma, broń odjęta przez naczelni¬ 
ka naczelnikowi nieprzyjaciół; pó¬ 
źniej: broń odjęta nieprzyjacielo¬ 
wi przez zwycięzcę; w odniesie¬ 
niu do mowy: nadęty, genus dic- 
tionis. 

Cfpin&biliff, o, na domniemaniu 
oparty. 

Opin&tio, 5nis, i. domysł. 
Opiu&tor, óris, tn. domyślający się. 
Opinatu», a, um, mniemany, bo¬ 

nu in. 
Opinio, Ónis, ż. mniemanie, przy¬ 

puszczenie, domysł, spodziewa¬ 
nie, oczekiwanie, ut mea fert opi¬ 
nio, podług mojego zdania; prae- 
ter opinionem, nad spodziewanie; 
pro opinione, jak się spodziewa¬ 
no; opinione celcrius, prędzej, 
niż myślano, niż się spodziewa¬ 
no; opinia, zdanie, mniemanie 
o przymiotach, zdolnościach, ha- 
bere opinionem rirtutis, integri- 
tatis, ingenii; summarn habent ju- 
stitiae et bellicae laudis opinio¬ 
nem; ejus diei, sława walki tego 
dnia btoczonćj; a pózn. pis.: wieść, 
pogłoska. 

Opinióaua, a, um, pełen domy¬ 
słów. 

Oplnor, 1. mniemać, myślóó, mul¬ 
ta falso; de aliąuo beue, malc; 
z przyp. 4 i tryb. bezok., opina* 
tus sum, ine eiiturnm; ut opinor, 
jak mniemam, podług mego zda¬ 
nia; imiesł. oęinatus w znacz, bier 
mniemany, Cic. 
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Oplp&re, priytł. okazale, koszto¬ 
wnie, parare convivium. 

Opiparus, &, urn, okazały, ko¬ 
sztowny. 

Opia, is, z. nimfa z orszaku Dyany. 
Opitulor, 1. pomagać, dawać po¬ 
moc, alicui; inopiae alicnjus. 

Opobalsamdtum, i, n. miejsce za¬ 
rosłe drzewami balsamiczacmi, od 
opobalsumum, i, w. balsam. 

Oportet, oportait, 2. U* nieosob. 
należy, potrzeba, wypada, z tryb. 
łącz. ex rerum cognitione efflo- 
rcscat oportet oratio; z 4 przyp. 
i tryb. bezok. irritari Antoni nm 
non oportuit. [wiatry. 

Oppćdo, Sre, wypnszczać z siebie 
Opperior, peritus Inb pcrtus, 4. 

czekać, oczekiwać, muim dicm, 
jeden dzień; classem adrersario- 
rnm. 

Opp&to, petivi lnb petii, petitom, 
3. iic naprzeciw, mortem opp. 
lnb samo oppetorc, iść na śmierć, 
umrzeć. 

Oppld&aus,a, nm, miejski, z malogo 
miasta; Tteczow. oppidani, oruip.fl*- 
mieszcz&nie, mieszkańcy malegc 
miasta. 

Oppido, przysL bardzo, nader, nie¬ 
pospolicie, nadzwyczajuio, ridi- 
culas; opp. opportune. 

Oppidulum, i, w. miasteczko. 
Oppiduzn, i, «. miasto, miejsc© 
warowne; aliqnod oppida et ca- 
stella cepit: oriundns ex Africa, 
oppido Lepti; in oppido Uzidae. 

Oppignero, 1. zastawić co n ko¬ 
go, dać w zakład, libcllos; filiam. 

Oppilo, 1. zatykać, zamykać, os- 
tium, sCalas. 

Opplua» a, nm, nazwisko Rzym¬ 
skiej familii. 

Oppleo, pleri, plfetam, 2. napeł¬ 
nić, zapełnić, nives omnia oppl.;— 
przenoś. Gracciam haec opinio op- 

Opplóro, łre, płakać przed kim, 
auribus alicujns, nabijać uszy 
płakaniem. 

Oppóno, posni, poeltum, 3. sta¬ 
wiać naprzeciw, nadstawiać dla 
obrony lub odporu; manum antę 
ocnlos; fronti, zasłaniać oczy, czo¬ 
ło; mannm aó os, przykładać do 
ust na znak potrzeby milczenia;— 
przenoś, c) przedstawiać słowami, 
formidines alicui; terrorem; czę¬ 
sto: przytaczać dla udowodnienia 
lub obrony, nomen alicni; rale- 
tudinem, anctoritatem; w ogóle: 
stawić przeciw czemu, na str. bier. 
być przeciwnym, vitinm rirtuti 
opponitnr; stąd: stawiać naprze¬ 
ciw dla porównania, porównywać, 
multis secundis proeliis nnum ad- 
rersum opponere; b) wystawiać, 
narażać, se pericnlis; ad omne 
periculuin opponi. 

OpportOne, przysl. dogodnie, w sto¬ 
sownej porze, renire. 

OpportOnitM, fttis, i. dogodność, 
korzystne położenie, loci, fossae; 
sposobność, zdolność, usposobie¬ 
nie, corporis; in animis ad res 
maxim&s; korzyść, iuter riros ta- 
les amicitis habet tantas oppor- 
tunitates; opp. aliqua data, przy 
danój sposobności: 2) stosowna po¬ 
ra, temporis 

Opportunua, a, nm, dogodny, 
przydatny, loeus; opp. consilio 
urbs; narażony, wystawiony na 
co, Romanus opp- huic. ernptio- 
ni fuit; często: opp. injnriae; rz«- 
czoic. opportuna, ornm, n. miejsca 
narażone na napad nieprzyjaciel¬ 
ski; pożyteczny, korzystny, res 
opp. sunt lingnlae singnlis, opp. 
homines; 2) w odniesieniu do cza¬ 
su: stosowny, dogodny, sprzyjają¬ 
cy, tempu*, aota*; noxopp erup- 
tioni. 
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Oppoeitlo, Oniay i. stawianie na¬ 
przeciw. 

Opposltus, a, um, leżący naprze¬ 
ciw, mona; z prz. 3. lab z przyim. 
contr* i 4 przyp. 

Oppoeitus, us, m. stawianie na¬ 
przeciw, corporam. 

Oppreaaio, onis, i. gwałtowne za¬ 
jęcie, opanowanie jakiego miejsca, 
coriae;— przenoś, zniesienie, znisz¬ 
czenie, legnm. [gnębiciel. 

Oppressor, 5ris, *». uciemiężycie!, 
Opprimo, pressi, pressum, 3. przy¬ 
ciskać, sinistra mann mnlicris pcc- 
tus; zamykać, os ioąuentis; stąd: 
udusić, zadławić, zabić, zasypać; 
przytłumić, Yis flamm&e opprimi- 
tur, ruina conclaris opprimi; cp- 
pressus e9ifactione militari; prze¬ 
ciwnika, nieprzyjaciela w woinie 
zwyciężyć, pokonać, zwalczyć, bel- 
lo opp.; — przenoś, a) acisnąć, 
przycisnąć, znękać, szczegół, na 
str. bier. być znękanym, dręczo¬ 
nym, przyciónionym, obarczonym, 
opprimi aere atieno, corporis do- 
loribus, timore, meta, lassitudi- 
ne, ouere officii; somno opprea- 
sus, ujęty snem; przytłumić, uśmie¬ 
rzyć, orientem ignem, motam, ta- 
multam; przeszkodzić, orationem; 
zniweczyć, quae$tionem, fraudem; 
ó) pokryć milczeniem, nie chcieć 
mówić o czem, mentionem alicn- 
ius rei; ukryć, utaić, iram, do- 
lorem; c) czepiać się kogo, mo¬ 
cno obstawać przyczóm, institit, 
oppressit, non remisit; 2) napaść 
na kogo, natrzść, aliqnem inopi- 
nantem; incantos; Massiliae op- 
pressus; in tabemaculo opprimi; 
zaskoczyć nagle, oppressit aliqnem 
mors, nex, ignis, clades i t p.; 
luce opprimi; — przenoś, opp. 
consllio &Liquem; su bito ab aliquo 
opprimi (być podchwyconym, na¬ 
gle zapytanym). 

Opprobrium, ii, n. hańba, zakałt, 
sromota, ciyitati esse opprobrio; 
2) słowa zelży we, obelgi, oppro- 
bria dicere, fandere; morderi op- 
probriis. 

Oppugnifclo, 5nis, i. uderzenie, 
napaść, właś. i przenoś. 

Oppugnfctor, 5ris, m. oblegający, 
napadający; — przenoś, nastający’ 
na co, patriae, salntis meae. 

Oppugno, 1. dobywać, oblegać, 
oppidnm, castrat — przenoś, ali- 
quem pecunia, chcićć ująć, prze- 
knpić; clandestino consilio, podejść. 

Ops, opis, *. (w licz. poj. tylko 
w przyp. 2, 4 i 6-tym w licz. 
mn. opos, opnm, opibus), moc, 
siła, omni ope wszelkiemi silami; 
pomoo, zasiłek, opem ferre ali- 
cui; allenarnm opum indigerc; 
szczegół, w licz. mn. bogactwa, 
majątek, skarby, ruris; aritae; In¬ 
ter opes inops; potęga, siła zbroj¬ 
na, Trojanas ut opes eruerint Da¬ 
na!; Lacedaemonioram opes con- 
enssit; tantas opes prostrariŁ 

Ops# opis, i. Ziemia jako bóstwo, 
matka ziemiopłodów, bogini uro¬ 
dzajności, obfitości, siostra i żona 
Saturna. 

Opeon- patrz Obson. 
Opt&bilis, e, pożądany. 
OptAtio. 5nis, i. życzenie. 
Optatuś, a, um, pożądany, upra¬ 
gniony; tzccuhc. optatnm, i, *. 
życzenie; optatis meis fortuna re- 
spondit; stąd: optato, podług ży¬ 
czenia, optafo rentis coortis. 

Optimas, Wis, jeden z najlepszych 
i najszlachetniejszych; rzeczow, ten 
który ma na celn dobro ogólne, 
dobro krajn, umiarkowany patryo- 
ta, trzymający zwykle z senatem 
i możnymi, w przeciwieństwie do 
popolaris. 

Optima, patrz bene. 
Optimus, patrz bonus. 
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Optio, Gnis t i. wolny wybÓT, wo¬ 
la, opiio Tobis datur. 

Optiwuo, a, nm, wybrany, pożą¬ 
dany. 

Opto, 1. wybierać, upatrywać, wy¬ 
szukiwać, locum tecto; ut optaret, 
quem rellet; opta, utrum Tis; 2) 
życzyć, alicai aliąuid; optant, ut 
vivant; huuc Tidere saepius opta- 
bamns. 

Optume, optumus m opumc, Op¬ 
timus. 

Opulena, tis, i zwykle opulentns, 
a, tun, zamożny, dostatni, obfity, 
bogaty, ciercitus op. praedae łub 
praeda; możny, potężny, factis; 
gens opnlcntissiroa armis virisque; 
żyzny, aria EtruTi&e. 

Opnlenter i opulente, przj/sL boga¬ 
to, wspaniale, kosztownie. 

Opulentia, ae, i. dostatek, bogac¬ 
two, habemus pnblice egestatem, 
piivatim opulentiam; potęga, in- 
Yidia ex opulentia orta. 

Opulento, are, zbogacać. 
Opulentus, a, uin, patrz opulens. 
Opuntius , a, um, patrz Opus. 
1. Opu*. Ćris, n. praca w obszer¬ 
nym znaczeniu, opus quaererc; bic 
opus non defuit; 2) jako skutek 
pracy: rzecz przez pracę wykona¬ 
na, dzieło, w odniesieniu do sztuk 
i nauk, opus perfectum; pocula 
fagina, opus Alcimedontis; opus 
habeo in manibus (książkę, pismo); 
opus oratorium; w sztuce wojen¬ 
nej: nondjim operę c&stroram per- 
fecto; urbem Yincis alijsque ope- 
ribus (machinami obiężniczemi) 
oppugnare; operibus aditus prae- 
munire; poct: duo tela diYcrsoruin 
operam (rożne co do skutku); 3) 
sprawa, czyn, dzieło, opera im- 
mortalia ed^re; op. egregium, me- 
morabile; sui operis fuit (było je¬ 
go dzieło); yirtutis opus edere; 
4) usiłność, quanto, tanto operę 

(Jak baidzo, tak bardzo), także: 
nimio opere (T4madto). 

2. Opus, *. nieodm. w połączeniu, 
■opus est, potrzeba; dux nobis o- 
pus est; si qtdd ipsi a Caesare opus 
csset; z 6 przyp. op«s est cel*ri 
anxilio; quid facto opus sit, cob> 
trzeba b*y lo zrobić: rzadko z przy p - 
ąuanti argenti opus fuit; z tryb 
bez. lub z 4 przyp. i tryb. bez. 
quid opus est affirmarc? nihil opns 
est, te eispectare; sic opus est. 

Opui, untis, i. miastoLokrów; stąd. 
Opuntius, a, um, do Opuntu na¬ 
leżący i Opuntii, orum, m. miesz¬ 
kańcy Opnntu, Lokrowie Opuntscy. 

Opuacrulum, i, «- dziełko. 
1. Ora, ae, i. brzeg, granica, ora 
maritima lub samo ora, bizeg nad¬ 
morski, pobrzeże; 2) kraina, stro¬ 
na świata, ąuibus Hcctor ab ons 
eispectate renis*? orać belli, wi¬ 
downia (teatr) wojny; 3) strefa, 
ora gelida. 

2 Ora, ae, i- lina okrętowa, oras 
praccidere. 

Ora, ae, t nazwisko Hersylii jako 
bogini. 

Oraoulum, i, w. wyrocznia, jako 
miejsce, gdzie otrzymywano odpo¬ 
wiedzi bogów; - przenoś, domus 
jnreconsuhorum, oraculnm drita- 
tis; 2) odpowiedź wyroczni, or. 
poścerć, dare, edere; - przenoś 
ważne zdanie, or. physicorunr 

Oratio, Gnis, i. mowa, a mianowi¬ 
cie: ą) zdolność mówienia, słowa, 
wyrazy, apud quem sacpe haec 
oTatio (te słowa) usnrpata est; 2) 
jeżyk, ntriusqne oraiionis facnlt&s; 
3) wymowne wysłowienie, salie m 
eo fuit orationis; orationem Uti- 
nam efficies pleniorem; mowa kra- 
somowska, orationem facere, con- 
ficere, babere, eiprimere, redta- 
re, dicere. 

Oratlunoula, ae, i. mówka. 
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Orator, Ciis, m. mówca; 2) poseł 
do obcych narodów wyprawiany 
z ustnćm złoceniem, Fabricius ad 
Pyrrhum de captiris missus ora¬ 
tor, indaciarum oratores feciałes. 

Oratórie, przysł. wymownie, po 
krasomó«sku, dicere. 

Orat&rius, a, um, krasomówski, 
ornamenta; vis dicendi. 

Oratrir, Icis, z. prosząca. 
OrAtus, ns, m. prośba. 
Orba, ae, i. patrz orbns. 
Orbator, Óris, w. który kogo z cze¬ 

go ogołaca. 

Orbiculus, i, *». krążek, kółko. 
Orbie, is, m. okrąg, koło; iii or- 

bem torąnere, obracać w kolo; 
a) w znacz. woj. in orbem con- 
sistere, w szyku otworzyć kolo; 
orbem facere, colligere; ex orbe 
erccdere; ó) or. signifer, zwierzy¬ 
niec niebieski, zodyak; lacteas, 
droga mleczna na niebie; orbes 
finientes, widnokrąg, horyzont; 
orbis terrarum lnb samo orbis, 
okrąg ziemi, ziemia, gdyż dawni 
uważali ziemię za płasko-okrągłą, 
nie za kulę; także: część ziemi, 
kraj, okolica, or. Eous, kraje na 
wschodzie; Scythicus; Crete, quac 
meus est orbis; c) ruch kołowy: 
o kłębach, które wąż robi przy 
posuwanie się, augnes immensis 
orbibus iiicumbuut pelago; o bie¬ 
gu rocznym: or. anni; triginta 
magnos orbes ezplebit; 2) zaokrą- 
gfenie: or. genuom, jabłko w kola¬ 
nie; or. mensae, stół okrągły; or. 
lunae, solis, tarcza księżyca, słoń¬ 
ca, stąd: lunaimplet oibem (o peł¬ 
ni księżyca); miejsce oczu, inanem 
luminis orbem (o Polifemie po¬ 
zbawionym wzroku); także same 
oczy, poet. — przenoś, orbis ora- 
tionis lub verboram, zaokrąglenie 
pcryodyczne; orbis iu republica 

est conrersus, zaszła zmianą w rze- 
czypospolitćj. 

Orbita, ae, z. kolej, ślad, który 
koła wyciskają na ziemi. 

Orbita*, fttis, i. pozbawienie mi¬ 
łych osób, osierocenie, owdowie¬ 
nie, stracenie dzieci; — przenoś, 
orb. reipublicae virornm talium. 

Orbo, 1. pozbawić rodziców lub 
dzieci, filio orbatos — przenoś, 
pozbawić przedmiotów lub osób 
wielkiej wagi, aliąuem sensibus; 
Italiam jurentote; patria mnltis 
Claris viris orbata. 

Orbona, ae, L bofirlni opiekująca 
się rodzicami, którzy utracili 
dzieci. 

Orbus, a, um, osierocony; pozba¬ 
wiony dzieci, fi lim; sen ©i, rieciow. 
orbns, i, «*. i orba, ae, i. siero¬ 
ta; — przenoś, pozbawiony osób 
lub rzeczy wielkiśj wagi, z prz. 6. 
fratribns: zprayn. 2. poet. anzilii. 

Oroa, ae, i. beczka. 
Oroadei, nm, i. gromada wysp 
przy Szkocyi. 

Orchas, Sdis, z. gatunek oliwek. 
Orchomónus, i, m. i -on, i, *. 

miasto w Beocyi; stąd: Orchome- 
nins, a, um, do Orchomenu na¬ 
leżący, i Orchomcnii, ornm, m, 
Orchoineńczycy: 2) miasto w Ar¬ 
kady i. 

OrouB, i, m. świat podziemny, krai¬ 
na nmarłych; stąd: a) bożek świa¬ 
ta podziemnego, Platon; b) śmierć. 

Ordinarius, a, um, zwyczajny, po¬ 
spolity. consules, najpierwćj w cią¬ 
ga roku wybrani; consałatus, rocz- 
ay konsulat; consilium. 

Ordinatim, przysl. porządnie, sze¬ 
regami, seqni. 

Ordinatio, oni8, z. uporządkowa¬ 
nie. urządzenie. 

Ordiuatua, a, um, uporządkowa¬ 
ny. porządny. 

Ordino, 1. porządkować do po- 
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rządku przyprowadzać, copias, 
agmina; partes orationis; urządzać, 
discipliaam, litem, pacem inter 
aliąuos (skojarzyć); gentem; cen- 
snm; przeznaczyć, rozporządzić, 
coneulibus ordin&tis in futurum 
ftnnnm; ordinaut proride multa 
et diaposuit: fata; porządnie opi¬ 
sać, ros publicas. 

Ordior, orsus, 4. osnować, nało¬ 
żyć tkaninę na krosna, tolam; za¬ 
cząć, rozpocząć, causam; z tryb. 
bez. disputare, loąni; panlo altins 
de re; przejść w opisaniu do cze¬ 
go, beli urn, re)iquos lub reliquas 
res: zacząć mówić, sic orsus Apol¬ 
lo, poet.; 2) zaczynać się, brać 
początek, unde est orsa. oratio. 

Ordo, inis, m. porządek, rozkład, 
ulożeuie każdej rzeczy na swojem 
miejscu, cespitum, cratinm, oli- 
Yarum, remorum, rernm, tempo- 
rum i t- p., ordine, tu ordiue, po¬ 
rządkiem, porząduie; ex ordine, 
porządkiem, z kolei, pasmem, bez 
przerwy; in ordiuem cogere, do 
porządku przyprowadzić, nspokoić, 
ukrócić; extra ordinem, uie za* 
chownjąc porządku, proYinciam 
alicui deccrncre; albo: nadzwy¬ 
czajnie, niepospolicie, spem quam 
de te extra ordinem habemus. 
Stąd: 1) w szczegół, a) w znacz, 
wojennem: rola, hufiec, oddział, 
setnictwo, ordinem ducerc, dowo¬ 
dzić setnictwem, być setnikiem; 
nullo lnb sine ordine, nie trzy¬ 
mając się wojskowego porządku, 
sine 6ignis, sine ordinibus, equi- 
tes pedńes permixti; między set 
nictwami były stopnie, stąd: iu- 
feriores et superiores ordiues lc- 
gionum; omuium ordiuum centu- 
riones, wszystkich stopni; primi 
ordines oznacza także dowódzców 
pierwszego stopnia, fortissimi ccn- 
turiones, uui iam primia ordinl- 

bns appropinąnabaut; tribunii mi- 
litum prlmisque ordinibus coactis; 
6) stan w Rzymie: senatorski se- 
natorius lub amplissimus; rycer¬ 
ski, equester; gminny, pedestor 
lub plebejns; w ogóle: kłusa, od¬ 
dział , publicanorum, libortinorum, 
sen ba ruin, haruspicum, ar a toru en, 
mercatoruin; c) rzędy wioseł z obu 
stron okrętu, terno consnrgunt or¬ 
dine remi; siedzenia w teatrze po¬ 
dług godności każdego, in qua- 
tuordecim ordinibus sederc, sie¬ 
dzieć na miejscu przeznaczonym 
dia stanu rycerskiege; 2) — prze¬ 
noś. porządek, oznaczona droga, 
porządny nkład, res in ordiuem 
adducere lub redigere; ordinem 
scqui, tenere, consenare, immu- 
taro; snum quisque ordinem per- 
cnrrit; sceleris (plan); strenuae 
militiae ordine (przez porządek 
i dzielność); hoc ordine na tój dro¬ 
dze, tym sposobem. 

Oreaa, adis, i. nimfa gór. 
Oreatae, ar urn, m. mieszkańcy krai¬ 
ny zwanej Orestis, między Epirem 
i Illiryą. 

Orestes, ae, lab U, m. syn Aga- 
meamona 1 Klitemnestry, brat Iti- 
genii, Elektry, przyjaciel Pilade- 
sa; stąd: Omteus, a, um, do Ore- 
stesa należący. 

Orgia, órum, n. nocne obrzędy re¬ 
ligijne na cześć Bachusa. 

Orich&toum, i, A. mosiądz. 
Oricos, lub -us, 1, z. i -um. i, n. 

miasto w llliryi; stąd: a) Oricius, 
a, um, Orycki; b) Oriclni, órum, 
m. Orycynowie. 

Oriens, tis, wschodzący, oriens (sol) 
wschód słońca; kraje wschodnie, 
subjectos orieatis oris Seras et In¬ 
dos : nunc oriens ultimę noster eris. 

OrientŁUs, e, wschodni; orientales, 
ium,i».ludy na wschodzie mieszka- 
jąco. 
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Orf go, fnis, i. początek, źródło; 
boni, rirtutum; 2) urodzenie, po¬ 
chodzenie . ród, familia, patem a, 
matem a; ab origine ultima stir- 
pis Komanae; 3) twórca, nadają¬ 
cy początek, mnudi melioris ori- 
go; origines-, nazywano miasta, 
z których wysyłano mieszkańców 
na osady czyli kolonie; 4) pismo 
Katona Starszego; Ongincs, pier¬ 
wotne dziej e. 

Orion, ónis i onis, ni. gwiazdo¬ 
zbiór. 

Orlor, ortus (oriturus), orYri, (w cz. 
ter. orior, oreris, orltur, orlmm-, 
orlmini) wstawać, podnosić się, 
consul oriens de nocte siłentio; 
o słońcu i gwiazdach: wschodzić, 
sol ortns, poranek, porówn. oriens; 
stąd: luce orta lub oriente, ze 
świtem, za nadejściem dnia; oriens 
sol, wschodzące słońce, wschód; 
2) o rzekach: wypływać, Rhenus 
ex I.epontiis oritur; o krajach: 
zaczynać się, Belgae ab extre- 
mis Galliae finibus oriuntur; 3) 
w ogóle: powstawać, brać począ¬ 
tek, pochodzić, wynikać, tempe- 
stis, Tentus, fletus, clamor, in- 
ridia, seditio, timor; 4) o lu¬ 
dziach: pochodzić z jakiego rodu, 
plerosąue Belgas ortes a Germa- 
nis; eąuestri loco ortas; 5) o ro¬ 
ślinach : wyrastać, ura; flos e san- 
guine ortns; także: jureues orieu- 
tes (dorastający^. 

Oritłiyia, ae, z. córka Erechfeu- 
sa, króla Aten, matka Zetesa 
i Kalaisa; 2) królowa Amazonek. 

Orlnndua, a, um, pochodzący, ród 
swój wiodący, liberis parentibus; 
ab Syracusis; ex Etruscis. 

Ormónis, Tdis, i. Ormenida, wnucz¬ 
ka Ormena, Astydamia. 

Onwnentam, i, n. uzbrojenie, 
opatrzenie zapasy wojenno; 2) o- 
Zdoba, strój gem marom; capitis; 

triumphi; fani; signa aenea et 
pictae tabulae ct alia urbis orna- 
inenta; — przenoś, a) ozdoba, se- 
nectntis; sentcntiaruin i dicendi; 
b) godność, zaszczyt, quaecnuque 
a me omamenta in te proficiscen- 
tur; nullum ab eo habebat orna- 
mentum. 

Ornate, pnysT. ozdobnie, świetnie, 
pięknie, dicere, causas agere.de- 
fendere. 

Ornatrix, fcis, z. służąca do tre¬ 
fienia włosów pani. 

Ornatua, a, urn, opatrzony w rze¬ 
czy potrzebne, uzbrojony; 2) przyo¬ 
zdobiony, ustrojony;—przenoś, a) 
zaszczycony, honoribns amplissi- 
mis; jako tytuł, vlr ornatisaimns, 
bardzo szanowny: b) zaszczytny, 
loeus ad diccndnm oraatissimus. 

Ornatua, us, m. uzbrojenie, opa¬ 
trzenie, militaria, gladiatorom; 2) 
przyozdobienie, przystrojenie, por- 
tarum; ozdobny ubiór, strój, re- 
gius; — przenoś, ozdoba, ornatom 
afferre orationi. 

Orno, 1. uzbrajać, opatrywać w rze¬ 
czy potrzebne, urządzać, classem 
naves; prorinciam; conriTion; ali- 
qnem armis; ozdabiać, stroić, cor- 
nua sertis; ornabant monilia col- 
lum; ~ przenoś, uwielbiać, za¬ 
szczycać, aliąuem laodibas, sen- 
tentiis; beneficiis; alicnjus egres- 
sum freąoentia, uczcić czyj od¬ 
jazd licznym orszakiem. 

CrnuB, i, i. jesion. 
Oro, J. mówić, pro se; modlić, 
się, talibus dictis, poet.; prosić, 
de sua salnte preclbos; ze spój 
ut lub ne i tr. łącz.; 2) przech- 
aj ustnie co przedstawiać, mieć 
mowę, stawać w sprawie, litem; 
orabunt causas melius; b) prosić, 
aliquem pro salute alicojns; au- 
xiliom; i)]ud te oro; aliouem 
z nast. ut lub ne i tryb. łącz; 
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poet: z tr. bezok.; oro te, oro ros, 
używa się jako formula dla wzbu¬ 
dzenia uwagi. 

Orphas, Sdis, i. gatunek ryby mor¬ 
skiej. 

Orpheus, ei, i 608,01. syn Kalllo- 
py i Apollina lub Eagra (Oea- 
grus), mąż Eurydyki, sławny śpie¬ 
wak i mazyk w starożytności; stąd: 
«) Orpheus, a, um, i GrphTcus, 
a, tun, tyczący się Orfeusza. 

Orsa, oram, n. zaczęcie, usiłowa¬ 
nie; poet. słowa, orsa ore refert. 

Orsua, us, m. rozpoczęcie. 
Ortóua, ae, i. miasto Frentanów. 
Ortu*, os, m. wschód, solis et lu- 

nae reliquorawque siderum; tak¬ 
że: strona wschodnia; — przenoś, 
a) początek, źródło, juris; tribn- 
niciae potestatis; b) urodzenie, pn- 
erorum; primo ortn, zaraz po ura¬ 
dzeniu; ortu Tusculanus, rodem 
z Tuskulum. 

Ortygia, ae, i -e, es, ż. część mia¬ 
sta Syrakuzy; 2) nazwisko wyspy 
Delos; stąd: Ortygius, a, um, do 
Ortygii należący. 

Oe, óris, n. twarz, oblicze; poet, 
maska, ora horrenda sum ust; usta, 
in ore est omnium, in ore habore 
i Łp., uno ore, jednogłośnie; otwór, 
wejście, portus; o rzekach: źródło 
albo ujście; przód okrętu, ora 
naris rosirata;—przenoś, obecność, 
przytomność, oblicze, in ore om- 
nium rersari; in ore prorinciae; 
śmiałość, bezczelność, która się 
na twarzy maluje, os durum, os 
hominis iąsignomque impuden- 
tiam cognoscite; quo oro redibo? 
(z jakiem czołem). 

o*# ossis, n. kość, ossa legere, 
zbierać kości umarłych po spale¬ 
niu dla pochowania; in ossihus 
lub ossibus, wskróś, do żywego; 
golidus cucurrit per ossa tremor,— 

Ostendo 

przenoś, ossa nudare mówić, pi¬ 
sać oschle. 

Oma, aa, ż. miasto w Hiszpanii 
tarrakoneńskićj; stąd:*Osceiuus, e, 
Osceóski, i Oscenses, inm, m. 
Osceńczykowie. 

Osoen, Ynls, m. ptak, z ktorego 
śpiewu lub głosu przepowiadano 
przyszłość. 

Ości, orum, m. Oskowie, lud w Kam¬ 
panii, stąd: Oscus, a, um, nale¬ 
żący do Osków. 

Osoillum, i, n. laleczka, mały wi¬ 
zerunek Bachusa. 

Ofidtanter, przęśl ospale, ocięża¬ 
le, niedbale, aliąuid agere. 

Oecito, Sre, i oscitor, łri, otwierać 
usta, ziewać; — przenoś, oscitaus, 
ospały, leniwy, niedbały. 

OsmiUtio. ónis, i. całowanie. 
Osoulor, 1. całować. 
Osoulum, i, n. usteczka; 2) poca¬ 

łowanie, dare, ferre, jungere. 
Oaous, a, um, patrz Oset 
Osdroónfi, 8s, i. zachodnia część 
Mezopotamii; stąd: Osdroeni, orum, 
m. Ozdroenowle. 

Offirls, rdis, mąż Izydy, bó¬ 
stwo opiekuńcze Egipcyan. 

Oaismii, orum, 01. lud Gallii oeł- 
tyckićj. 

Ossa, ae, 0i. góra w Tessalii wscho- 
dnićj, stąd: Ossaeus, a, um, na¬ 
leżący do góry Ossy. 

Osseus, a, um, kościany, z kości 
zrobiony. 

Ostendo, tendi, tantum, lub ten- 
sum, 3. nadstawić, stąd: poka¬ 
zać, dać widzłóć; aliquem lub 
aliquid (alicui), so, aciom, legio- 
nes, aby nieprzyjaoieia zastraszyć 
albo złudzić, omamić; poet. vo- 
cea, dać się słyszóć, odezwać 
się- — przenoś, a) pokazać, obja¬ 
wić, se alicui inimicum; rirtu- 
tem, documentum sul; wykazać, 
wynurzyć, oświadczyć, uwiado. 
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mić o czćm, aliąuid; z 4 przyp. 
i tryb. bezok. lub ze zdaniem 
względnym; b) przyrzekać, obie¬ 
cywać, mumia; zapowiadać, vic- 
toriam; sprawić, zrobić, wzbu¬ 
dzić, spcm, metum; 2) wystawić 
na co, supinatas Aąuiloni gle- 
bas, poet. 

Oatent&tio, onls, L pokazywanie, 
w znacz. woj. ostentationis causa 
latius vagari, dia pokazania się, 
zwrócenia na siebie uwagi i oma¬ 
mienia lub zastraszenia nieprzyja¬ 
ciela; 2) objawianie, ab ostenta- 
tione saeritiac; 3) chełpienie się, 
chełpliwość, ritanda ostentationis 
suspicio; 4) pozór, udawanie, zmy¬ 
ślanie, consul reritate non osten- 
tatione popularis. 

Ofltentator, oris, m. człowiek cheł¬ 
pliwy, samochwał, factorum. 

Oatento, 1. nadstawiać, ofiarować, 
jugula sua pro capite alicujns; 
stąd: pokazać, dać widzićć, pas- 
sum capillum; dolentis speciem; 
equitatnm omnibus locis; eqnum 
armaque capta;—przenoś, a) poka¬ 
zywać, objawiać, pericala, se ali- 
cui inimicum, se in aliqua re; 
przedstawiać, dowodzić, oświad¬ 
czać, ostentari tibi, me istis esse 
familiarem; b) przyrzekać, obie¬ 
cywać, aliqnid Ter bis: spem pro 
re; praemia; agrum; grozić, cae- 
dem; c) chełpić się, prudontiam 
suam; se; se inani simulatione 
(czczym pozorem); odwoływać się 
do kogo lub do czego, aliquem; 
aetatis honorem. 

Ostentum, i, n. znak cudowny, 
dziw, zjawisko, przepowiednia. 

Oatentua, us, pokazywanie, sta¬ 
wianie za dowód, ostentui esse scc- 
lerum Jugurthae, służyć za dowód 
zbrodni Jugurty; 2) pozór, oma¬ 
mienie, ii La deditioais signa osten- 
tui credere. 

Ostia, ae, 4. miasto przy ujściu 
Tybru; stąd: Ostiensis, o, nale¬ 
żący do tego miasta. 

Oati&rlum, ii, n. podatek od drzwi. 
Oati&tim, przysl. od drzwi do drzwi. 

od domu do domu. 
Ostienaia, patrz Ostia. 
Oafcium, ii, n. wejście, drzwi; 2} 
ujście rzeki, Rhodani, Kili. 

Ostrea, ae, ż. ostryga. 
Oatrifer, era, erum, obfitujący 
w ostrygi. 

Oatrum, i, n. krew ślimaka mor¬ 
skiego farbująca purpurowo; stąd: 
vesteś ostro perfusae, suknie szar- 
łatne; stratoąue super discumbitur 
ostra (na posłaniu pnrpnrowćm). 

Osurus, a, um, i miesi, od sło¬ 
wa odi. 

Otacillua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Otho, ftuis, tn. Rzymskie nazwisko. 
Othryadea, ae, m. syn Otrysa, 
Pantus; 2) nazwisko dowódzcy 
Spartańskiego. 

Otbrya, yos, f*. góra w Tessalii. 
Otiolum, i, n. krótki wypoczynek. 
Otior, 1. nie mieć zatrudnienia. 
Otióse, przysl. bez zatrudnienia; 
2) powoli, nie spiesząc się. 

OtlÓaua, a, um, próżnujący, wol¬ 
ny od zatrudnień, mianowicie pu¬ 
blicznych, urzędowych, dies, se- 
nectus; 2) wolny od niepoko¬ 
jów, niezagrożony,* ab hostc; 3) 
bez trosk, kłopotów, si otiosum 
Fabium reddideris; 4) wolny od 
namiętności, otiosos stilirm prehen- 
derat; 5) bezstronny, bezintereso¬ 
wny, spectatores pugnae; 6) nieuży¬ 
teczny, nieprzydatny, peregrinatio. 

Otlum, ii, n. czas wolny od Za¬ 
trudnień mianowicie urzędowych, 
quantum mihi respublica otU tri- 
buet, ad seribendum conferam; 
per otium, lub otio, mając czar, 
spokojnie; 2) póet. oda aostra, 
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moje utwory poetyczne lr czasie Orls, is, t. owca. 
wolnym n&pisaue; 3) spokojność, Oto, fire, odprawiać mały tryumf, 
pokój, ab hoste otinm fuit; 4) bez- decretum est, ut orane urbemin- 
stromi ość, obojętność. grederetur, patrz Oratio; 2) rado- 

Or&tio, 6nis, i. mniejszy tryumf, wać się, wykrzykiwać z radości 
gdy wódz zwycięzca nie nawozie Orum, i, n. jaje; przysłowie: ab 
tryumfalnym, lecz konno wjeżdżał oto usqne ad mała (od początku 
do miasta lub wchodzi! pieszo u- aż do końca), ponieważ jaja dawa- 
wieńczony myrtem. do a Rzymian na początku jedze- 

Owlcula, ae, i. owieczka. nia, a na końcu owoce. W licz. 
OYidina, ii, m. znakomity poeta mn. ora, oznaczało siedm jaj dre- 

Rzymski z czasów Augusta. wnianych wytkniętych w Cyrku, 
Orilis.e, owczy, tyczący się owiec, służących do obliczauia obiegów 
rzeaoiD. ovile, is, n.\ a)owczarnia, w gonitwach, ova curriculis nu- 
takie: koziarnia; b) miejsce ogro- merandis. 
dzone na polu Marsowćm, gdzie O*oi, lub Oxus, i, *». rzeka w Azyi 
się odbywały sejmy. przy Baktryanie. [dyach. 

Orillus, a, um, owczy, grez. Oaydracae, ftrum, lud w In- 

P. w skróć. — Pnblius; P. C. = Faciiłoator, Cris, *». dawca pokojn. 
patres conscrlpti; P. R.=zpopułus Paeifloatórius, a, um, należący 
Roman us. do zawarcia pokoju. 

Fabulitio, Cnis, ż. szukanie paszy. Facifico, i -cor, 1. zawierać pokój, 
Fabul&tor, oris, m, zajmujący się renerunt pacificatum; ad • pacifi- 
dostarczanicm paszy (picownik). candum. 

Pabulor, 1. dostarczać paszy (pi- Faoificus, a, um, pokój zawiera - 
cować), pabulatum mittere. jący; spokojny. 

PabCdrun, i, »- pasza, żywoość, Faoisoor, pactus, umawiać się z kim, 
właś. i przenoś, animorum. schodzić w układy, cum aliquo; 

PaoUls, e, do pokoju ściągający pactl sunt inter se; z nast. ut lub 
się, będący godłem pokoju, olea, ne i tr. łącz.; zawarować sobie co, 
laurus. ritam ab aliquo, pacem; nuptias 

Faofctuś, a, um, uspokojony, uśmie- fiiiae cum aliquo, zaręczyć komu 
rzony, spokojny; rzeczote. pacata, córkę; także: ez aliqua domo fe- 
orum, n. kraje spokojne, ex paca- minam; dać w zamian, vitam pro 
tis praedas agere. laude, poet; pactus, a, um, 

Padiynum, i, n. lub-os, i, i. w znacz. hier. wymówiony, zastrze- 
przylądek południowo - wachodni żony, zawarowany; stąd: pacto, 
w Sycylii. podług umowy, po zawartym ukła- 

Paoifer, era, crum, przynoszący, dme. 
zwiastujący pokój, o lira; rtecunc. Paoo, 1. uspokoić, uśmierzyć, na- 
przydomek Merkurego. dać pokój; poet. silvas romere, 

Faclflcfctio, Cula, i. zawarcie pokoju, uprawiać. 
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p&ota, ae, i. zaręczona, oblubie¬ 
nica. 

Pactio, ónis, i. umowa, ugoda, 
ullad t warunkowe przyrzeczenie, 
rozcjm, zawieszenie broni, pactio- 
nem inire, talibus p- paccm face- 
re; bellicas p. perturbaie perjurio; 
także w złój myśli: przekupstwo, 
tajemny układ, spisek. 

Paotólus, i. to. rzeka w Lidyi, któ¬ 
ra miała zloty piasek, Pactolus 
irrigat auro; stąd: Pactoiis, Tdis, 
i. należąca do Paktolu, nymphae. 

Pac tor, óris, in. pośrednik, za któ¬ 
rego pomocą robi się umowa. 

Facfcum, i, n. umowa, ugoda, 
traktat, pacta scrranda sunt; ma- 
nere in pacto; pacto stare; często: 
co, isto, qno pacto, tym, jakim 
sposobem; nnllo p , w żaden spo¬ 
sób; alio pacto, innym sposobem. 

Paotye, &>, i. miasto w Tracyi. 
Pacuwius, ii, #»■ Rzymski poeta 
dramatyczny; stąd: PacmiSnus, a, 
um, do Pakuwiusza należący. 

Pndus, i, m. rzeka w Italii wyż¬ 
szej (Po>v 

Pad&sa, ac, ż. kanał ciągnący się 
od rzeki Po aż do Rawenny. 

Ftean, *«ls, t». przezwisko Apol- 
lina jako bożka sztnki lekarskiej; 
2) bymn uroczysty na cześć Apol- 
lina; w ogóle: śpiew radosny na 
pochwalę zwycięzców, 

paedaffófua, i, przewodnik, do¬ 
zorca dzieci. [chlujstwo. 

Faodor, 5ris, m. nieczystość, uie- 
Pnemani, ornm, w. lud. w Galiii 

bclgij8kićj. 
Paene. lub pene, przytl. prawie, 

jakby, bez mała nie. 
Fae&insula, ae, i. półwysep. 
Paenula, ao, z, płaszcz gruby uży¬ 

wany w podróży i od wojskowych; 
przysłowie: paenul&o alicui scin- 
dere, usilnie kogo prosić, aby 
pozostał. 

Faenul&tus» a, um, płaszczem o- 
dziany. 

Paeon, onis, na* miara wiersza 
składająca się z trzech zgłosek 
krótkich i jednaj długiej. 

PaeÓnes, um, m. lud Macedonii, 
w licz. poj. Paeon, Peończyk; 
stąd: a) Paeonia, ae z kraj Peonia; 
ó) Paeonis, Idis, z. rodem zPeonii. 

Paeonius, a, um, do bożka leka¬ 
rzy należący, lekarski, zdrowy, 
zbawienny. 

Paestum, i, s. miasto w Lukami; 
stąd: P&estanns, a, um, należący 
do Pestu, i Pestani, orum, m. 

Postanie. 
Paetulua, a, um,zdrobn. od paetus. 
Paetua, a, um, zezem spoglądają¬ 

cy, blaśkooki, przymrużający oczy. 
Pag&nuB, a, um, wiejski, należą¬ 

cy do wsi; rzeczou’. wieśniak. 

Pagaaa, ae, i Pagasae, arum, i. 
miasto w Tessalii, gdzie okręt 
Argo był zbudowany; stąd: Paga- 
saeus, a, um, tyczący się miasta 
Paga/y i okrętu Argo, w rodzajn 
to. przydomek Jazona 

Pag&tim, przysł. po wsiach. 
Pagella, ae, f.zdrobn. od pagina. 
Pagina, ae, i. stronnica papieru, 

książki. 

Pagtnula, ae, f. zdrobn. od pagina. 
Pago, Sre, daw. słowo =:paugo. 
Pagur, m. gatunek ryby. 
Pagus, i, m. wieś, poet. miesz¬ 

kańcy wsi, pagus agat festos; w ob¬ 
szerniejszym znaczeniu: powiat, 
gmina, omnis ciritaB Helretia in 
ąuatuor pagos diiisa. 

Pala, ae, ż. rydel, łopata;' 2) tar¬ 
cza pierścienia, osada. 

Palaemon, ónis, #w. bożek morskie 
Melicerta; 2) imię pasterza. 

Falaeopfcara&lus, i, i- część dawna 
miasta Pharsaiui w Tessalii. 

paJLae«tó, 6s, i. miasto w Epirze 
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stąd: Palaesttims, a, urn, uależą- 
cy do Palesty, deae (furye). 

Paiaeattua, ae, ż- kraina w Azyi, 
Palestyna; stąd Palaestlnus, a, 
nm, należący do Palestyny, i Pa- 
lestlni, orum, m. mieszkańcy Pa¬ 
lestyny. 

Palaeatra, ae, i. miejsce, gdzie 
się zapaśnicy i szermierze ćwiczyli; 
in gramineis erercent membra pa- 
lae8tris; 21 ćwiczenia zapaśnicze, 
wprawa, zręczność, zwinność na¬ 
byta przez ćwiczenia ciała, palae- 
strae operam dare, ćwiczyć się 
w sztuce zapaśniczćj : diacere pa- 
laestram; castris ntendnin non pa- 
laestra; 3) w odniesienia do wy¬ 
mowy: ćwiczenie, wprawa, non 
tam amis institutus quain palae- 
stra. 

PaUestrioa, prtysl sposobem za¬ 
paśniczym. 

Palaaatrious, a, nm, odnoszący się 
do pal estry. 

P&laaatrita.ae, m. zapaśnik; mistrz 
zapaśników. 

P&laetyroa, i, ż. Tyr dawny w Fe- 
nicyi. 

Pałamt 1) przyth otwarcie, bez 
ogródki, w obliczu, w przytomno 
ści, proferre, agere; p&lam, in 
ore atqne in oculis proriaciao a- 
liquid gerere; jawnie, wiado¬ 
me, pałam eet, wiadoma jest 
rzecz; pałam facero, objawić; p. 
fieri, stać się jawnem; 2) prsyim. 
z przyp. 6 w obecności, w oczach, 
przed =r coram, p. popalo; me p; 
p. lace, w dzień. 

Falamedet, is, m. syn Naupliusa, 
towarzysz Agamemnona przy oblę¬ 
żenia Troi. 

Falifcium, ii, «■ pągórek i część 
miasta Rzymu, gdzie było miesz¬ 
kanie cesarza Augusta i jęgo na¬ 
stępców; stąd: rz: pałac, zamek ce¬ 
sarski; poet.: mieszkanie bogów, 

Palatlnus, a, urn, Palatynsia; tri¬ 
bus Palatina lub samo Pal., dziel¬ 
nica Palatyńska; także: cesarski. 

FalAtum, i, n. (daw. palatus, i, *».), 
podniebienie; poet.: p. coeli, skle¬ 
pienie nieba. 

Palea, ae, l plewa. 
Falear, aris, n. podgardle u by¬ 
dlęcia. 

Paleo, is, ś. bogini opiekująca się 
pasterzami, trzodami; stąd: Pali- 
lis, e, należący do bogini Pales; 
festa P. lub samo Palilia, ium, n. 
święto oczyszczalne na cześć bogi¬ 
ni P&les, obchodzone 21 kwietnia, 
w czasie którego, po dopełnionych 
ofiarach, ogień słomą lab sianem 
rozniecano i przezeń skakano (flam- 
ma Palilis); poet.: sacra lab lni 
Palis. 

Paltot, 5rum, m- bliźnięta, synowie 
Jowisza z nimfy Talii, bóstwa opie¬ 
kuńcze Sycylijskie, których świą¬ 
tynia była przy mieście Palica 

Palili*, Palilis, patrz Pales. 
PaUmpaeatua, i, w. pargamin, któ¬ 
ry, po wytarcia na nim pierwsze¬ 
go pi6ma, powtórnie służył do pi¬ 
sania, in palimpsesto scrioere. 

palinOrus, i, m. sternik Eneasza 
który koło przylądku Lukauii 
wpadł w morze; stąd ten przy¬ 
lądek od jego imienia został na¬ 
zwany, looos Paliiiori nomen ha- 
bebit. 

palla, ae, i. zwierzchnia szeroka 
suknia, szczegół. Rzymskich kobiet 

Pallas, Sdis lub &dos, i. nazwisko 
Minerwy; invita Palladę = inrita 
Minerra, patrz Minerra; eistinc- 
ti Palladia ignes (ogień Westy, 
gdyż w świątyni Westy Palladium 
było umieszczone); poet.: o świą¬ 
tyni i posągu Pallady, conspecta 
Palladę; capta Pallado* • drzewie 
oliwnćm i eiiwie: P. baodfera; 
Palladem infandere. Stąd: Palla- 
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dius, a, urn, należący do Pallady, 
rteczow. Palladium, ii, n. posąg 
Pallady w Troi, praż UHsscssa 
i Dyomedesa zabrany, później, jak 
utrzymywano, dostał się w posia¬ 
danie Rzymian, i zachowany był 
w świątyni Westy. 

Pallas, antis, m. syn PandyCna; 
2) przodek Ewandra; stąd: a) Pal- 
lantgns, a, um, Pallantejski; rw- 
czow. Pallanteura, i, n. nazwisko 
miast w Arkadyi i Italii; b) Pal- 
lantias, fidis, i. i Pallantis, Idis 
lub Tdos, z. jutrzenka, Aurora, ja¬ 
ka pochodząca od Giganta Pall an¬ 
ta; c) Paliantius, a, nm, pocho¬ 
dzący od Pallanta, heros, Ewander. 

Fallens, tis, blady, o przedmio¬ 
tach świata podziemnego: umbrac, 
animae; żólto-ziclony, herbae; 2) 
sprawujący bladość, morht. 

PaUso, pallui, 2. być bladym, 
z przyp. 6 meta, ze strachu; mor- 
bo, z powodu choroby; tracić ko¬ 
lor naturalny, ne ritio cocli pal- 
leat aegraseges; — przenoś, zbla¬ 
dnąć, zbiednieć, lękać się, troskać 
się, niepokoić się, z przyp. 4 lub 3. 
pontum, lękać się morza; paeris, 
obawiać się o dzieci. 

Falleaoo, pallui, 3. blednieć, żółk¬ 
nąć; — przenoś, lękać się, nie¬ 
pokoić się, nulla culpa. 

Fallifttua, a, urn, odziany płasz¬ 
czem zwanym pailium; tem się 
różnili Grecy od Rzymian używa¬ 
jących togi; GraecuJus p.. Grecki 
filozof. 

Pallidui, a, um, blady; p. in fe- 
mina, zakochany; 2) sprawujący 
bladość, mors. [kaptur. 

Falliólum, i, n. płaszczyk; 2) 
FaUlum, ii, n. okrycie, zasłona; 
płaszcz używany od Greków, a 
szczególniej filozofów. 

Pallor, Cris, m. bladość, ora pal- 
lor albus inficit; spełzły kolor, pal- 

iorem dacuut rami; strach, trwo¬ 
ga; także: jako osoba, bożek stra¬ 
chu. 

Palma, ae, i. dłoń, także: ręka, 
arcehant rincnla palmas; 2) drze¬ 
wo palmowe; 3) gałązka tego drze¬ 
wa, jako znak zwycięztwa, pal¬ 
ma© rictoribus datae; w ogóle: 
nagroda, zaszczyt, chluba; na złą 
stronę: mordy, zabójstwo, pluri- 
marum p. gladiator; 4) latorośl 
Inb gałąź jakiego drzewa, stipitis; 
palmae raraique; 5) owoc drzewa 
palmowego, daktyl. 

FalmŁris, e, zasługujący na pier¬ 
wszeństwo , odznaczający się, sen- 
tentia; statua. 

Falmatua, a, nm, haftowane pal¬ 
my na sobie mający, toga, tnnica 

Faimes, Itis, m. winna latorośl. 
Palmetum, i, fi. miejsce zarosłe 

palmami. 
Palmifer, era, ernm, palmy ro¬ 

dzący. 
Palmósus, a, um, obfity w palmy, 
paimula, ae, i. dolna szersza częśc 

wiosła; wiosło. 
palor, 1. błąkać się, rozpraszać się; 

często: palantes i palati; — prze¬ 
noś. animi palantes. 

Palpebra.ae, i. powieka. 
Palpito, 1. drgać, cor p., bije mo¬ 

cno serce; lingua, bełkoce. 
Palpo, i palpor, 1- z lekka doty¬ 
kać, głaskać; — przenoś, pochle¬ 
biać, przymilać się. 

FaludAmentum, i, n. płaszcz żoł¬ 
nierski. szczegół, płaszcz purpu¬ 
rowy wodza naczelnego Rzym¬ 
skiego. 

Palud&tus, av um, odziany płasz¬ 
czem żołnierskim, zwanym palu- 
damentum. 

Paludóaus, a, um, bagnisty. 
Falumbea, is, m. iJ. dziki gołąb, 
grzywacz. 

Pfrlua, i, m. pal. 
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Paloc, fcdis, f. bagno, woda »to- 
jąca. 

Faluater, stris, atre, błotnisty, ba¬ 
gnisty* 

Pamphjtlia, ao, I. kraina w Azyi 
mniejszej; stąd: Pamphylius lub 
-łnj, a, urn, do Pamfilii należą¬ 
cy; marę, na pobrzeżu Pamfilii; 
iPampbylii, orum, **, mieszkań¬ 
cy Pamfilii. 

Pampineas, a, om, winny, zrobio¬ 
ny z gałązek, z liści winnych. 

Pampinus, i, m. i L winna gałąz¬ 
ka; liść winny. 

Pan, Panos, przyp. 4. Pana, tn. 
Arkadyjski bożek lasów, trzód, 
pasterzy, ovinm cnstoa, w licz. mn. 
Panes, bóstwa pól, pino praecincti 
cornna Panes. 

panaetólioua, i Panaetolius, a, mn, 
do całćj Etolii odnoszący się, con- 
cilinm. 

Panathenaicufl, a, nm, należący 
do świąt Ateńskich Panathenaea 
zwanych; rzcciow. rodź. tn. mowa 
Izokratesa miana w czasie uroczy¬ 
stości obchodzonćj na cześć bogi¬ 
ni Ateny. 

Panoh&ia, ac, z. bajeczna wyspa 
na morzu Erytrejskićm przy wscho¬ 
dnim brzegu Arabii; stąd: Pan- 
chaen8, Panchaicns i Panchaius, 
a, um, Panchajski. 

Panohrestus, a, nm, bardzo, wszę¬ 
dzie pożyteczny, medicamentum, 
pieniądze. 

Pancration, ii, n. gatunelrćwicze¬ 
nia szermierskiego, zawierający 
pasowanie się i walkę na kułaki. 

Pandion, onis, f*. król Aten, oj¬ 
ciec Progny i Philomeli; stąd: 
Pandionius, a, um, należący do 
Pandy ona, w ogóle: Ateński. 

Pando, pandi, p&nsum i passom, 
3. rozwinąć, rozpiąć, rozszerzyć, 
rela; crines passł, capillus passus, 
rozpuszczone włosy; suszyć, race- 

mi passi; ura; poet.: lac passum, 
zwarzone mleko; otwierać, ostia: 
na str. bier. otwierać się, rozsze¬ 
rzać się, planicies, marę; — prze¬ 
noś. aj rozciągać się, mićć wpływ, 
wpływać na co, dirina bona lon- 
ge lateąue se pandnnt; b) otwie¬ 
rać, dać widzićć, spectacula; to¬ 
rować, riam salutis; riarn ad do- 
minationem; poet.: objawiać, no¬ 
men; res caligine mersas. 

Pandrósos, i, i. córka Cekropsa. 
Panduc, a, um, krzywy, zgięty. 
PanegyTicuB, i, tn. mowa Izokra- 

tcsa, w którćj zasługi Ateńczyków 
w korzystnem świetle przedstawia, 
zachęca ich do jedności i pobudza 
do wojny przeciw Persom. 

Pangaea, oruin, « góra w Tracyi 
na pogranicza Macedonii. 

Pango, panxi, panctum i od da¬ 
wnego pago, pegi lub pepigi, pac- 
tum, 3. wbijać, wtykać, wsadzać, 
clarum, ancoram litoribus; o poe¬ 
tach: tworzyć, poemata; aliquid 
Sophocleum; opiewać, facta pa- 
trum; — przenoś, a) oznaczać, o- 
kreślać, terminos, fines; b) w cza¬ 
sach dokon. zawrzeć, pacem, foe- 
dera, inducias, amicitiam cum ali- 
quo; Z nast. ut lub ne i tr. łącz. 

Panicum, i, n. zboże jakieś (ta¬ 
tarka). 

Panlfloium, ii, n. piekarstwo; 2) 
pieczywo, chleb. 

Panie, is, tn. chlćb. 
Paniscus, i, tn. mały Pan tbożek). 
Pannónii, orum, tn. mieszkańcy 
krainy zwanej Pannonia, ae, i. 
(dziś Węgry), która była podzie¬ 
loną na dwie części: P- interior 
i P, superior; stąd: Pannonleus, 
a, nm, należący do Pannónii. 

Fanndsufl, a, obszarpany, w łach¬ 
manach. 

Paanus, i, tn. sukno lub suknia, 
duplex p., gruba wełniana; 2) pia- 
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tek, przewiązka, gałganek, łach¬ 
man; stąd: panai, odzież zszarza¬ 
na, obszarpana, lataaa, pannis 
obsitus. 

Fanomphaeos, i, m. przezwisko 
Jowisza, jako pierwszego sprawcy 
wszelkich wyroczni i przepowie¬ 
dni. 

Fanopt, Cs, i. miasto w Focydzie. 
Fanopfla, ae, ż. nimfa morska. 
Panor mus, lub iOS, i, z. i -um, 
i, a. miasto na pólneeaóm pobrze- 
za Sycylii (dziś Palermo); stąd: 
Panormittnus, a,um, z Panorom, 
należący do Panormu i Panonnita- 
ni, orum, m. Panormitanie. 

Fansa, ae, m. przezwisko Rzym¬ 
skie. 

Fantigies, ae, m. rzeka w Sycylii. 
Panther, firia, m. i PantbCra, ae, 
i. ryś. 

Fanthus, i, m. (przyp. 5 Pantn) 
syn Otrysa, ojciec Euforba; stąd: 
Panthoides, ae, m. Pantoida: a) 
Euforbns; b) Pitagoras, ponie¬ 
waż utrzymywał, że byl Enforbem. 

Fantioapaeon, i, n. miasto przy 
cieśninie Cymmeryjskiój. 

Fapawer, eris, n, mak. 
Paparfereus, a, nm, makowy. 
Faphlus, a, nm, patrz Papbos. 
FaphUgon, lub -o, bnis, m. Pa- 
flagończyk, mieszkaniec krainy 
zwanćj Paphlagonia, ae,ż. w Azyi 
mniejszej. 

Faphos, lub -us, i, 1) *». syn 
Pigmaliona; 2) i. miasto na wy¬ 
spie Cyprze ze świątynią Wenery; 
stąd: Paphins, Pafijeki, Cypryjski, 
Wenerze poświęcony. 

Papilio, flnis, *». motyl. 
Fapilla, ae, i brodawka na pier¬ 
si, pieii. 

Pepirlus, a, nm, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; styl: Papiri&nus, a, 
nm, do Papiryitaa odnoszący się. 

Paplus, a, nm, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu, Papia lex, prawo 
Papiusza (de peregrinis extermi- 
nandis). 

Fappo, 1. jeść (wyraz dziecinny). 
Papula, ae, krostka, wysypka. 
Papyrifer, era, erum, wydająoy 

krzew zwany papyrus. 
Papprus,i, m. i i. lub -urn, i,«. 

krzew Egipski, z którego łyka 
wyrabiano papier do pisania. 

Far, pSris (przyp. 6. pari, rzeczotc. 
takie paro), równy, alicui lub ali- 
coi rei; cum aliquo; inter se; in 
aliqua re lub aliqua re, lub ad 
aliqmd, równy pod jakim wzglę¬ 
dem, in amore; vcl ingenio vel 
industria; ad Yirtutem; z nast. ac, 
atque, et lub quam, magistrom 
eąaitam pari ac dictatorem impe- 
rio, z równą władzą dyktatorskiej; 
pari spatio atque e$t ex Gallia in 
Britanniam, w takićj odległości, 
jak-; riccww. rodź. m» lub i. towa¬ 
rzysz, towarzyszka, rówiennik, 
pares cum paribus facillime cou- 
gregantun poet.: mąż, żona; rodź. 
n. rzecz równa, par pari respon- 
dere; paria paribus referre, od¬ 
wzajemnić się, oddać wet za wet; 
par impar luderc, grać w cetno, 
licho; także: para, dwie osoby, 
dwie rzeczy, p. gladiatorom; tria 
aut ąuatuor palia amicorum; paria 
scyphorum; 2) sposobny, zdolny, 
mający siły po temu, ururersi pa¬ 
res esse possunt, połączeni mogą 
podołać, opór stawiać; tuczów. 
przeciwnik, parem habere, asper- 
nari; 3) równie usposobiony w roz¬ 
maitych względach, nt par ais in 
utriusque orationi# facultate; ani- 
mo ac Tiribuspar; 4) przyzwoity, 
stosowny, godziwy, zgodny ze 
słusznością, par est, słuszna jest 
rzecz; z 4 przyp. i tr. bez. par 
est, ipsum essebonumTirom; quid 
me facere par sit. 



Par&bili* Far eo 

Par&biUs, e, łatwy do nabycia. 
Parada # ae, i. miasto w Zeugitanie. 
Far&doza, oram, n. zdania prze¬ 
ciwne powszechnemu mniemaniu. 

Paraetacae, &Tumf i Psractacćni, 
orum, m. mieszkańcy krainy zwa¬ 
nej Paractaćene, ea, z. między 
Medyą i Persyą. 

Paraatónium, ii, n. miasto i port 
w Maimaryce, na granicy Egiptu. 

Parapam-* patrz Paropam-. 
ParaalU, ae, ż. pasożytko, żywią¬ 

cą się cudzem, pochlebnie®. 
Paraaitu®, i, m. wspólnie jedzący; 
w znaczeniu wzgardliwćm: paso¬ 
żyt: darmozjad. 

PartLte, przysł. z przygotowaniem, 
naratius dicere. 

Paratio, ónia, i. przygotowanie, 
dążenie do czego, regni. 

PsrAtu®, a,nm, gotowy, na pogo¬ 
towi n będący, tak dobrze jąk pe¬ 
wny, nrbs,Tictoria, praeda i t. p, 
parati in armis, stojący pod bro¬ 
nią; przygotowany na co, chętny 
do czego, z przyp 3 lub z 4 
przyp. i przyim. ad, veniae; ad 
omnem eventum; ad navigandurn; 
z tr. bez. perpeti; trajicere; sic 
animo paratus, ut-, tak usposobio¬ 
ny, ii-; dobrze opatrzony, uzbro¬ 
jony, ad aliąuid: usposobiony 
w jakim przedmiocie, in rebus 
maritimis. 

Paratu®, us, m. przysposobienie, 
przygotowanie, triumphi; ubiór, 
strój, Tyrios ind a ta paratus, poct. 

Paroa, ae. i. Parka, w licz. mn. 
Parcae, trzy boginie, od których 
los i osnowa życia ludzkiego za¬ 
wisła (Clotho, Lachesis, Atro- 
pos). 

Parce, przysl. oszczędnie, skąpo, 
vi?cre; mało, scribere, gaudere; 
izadko kiedy, parcius ąuatiunt fe- 
aestraa. 

Parcimonla, patrz parsimonia. 
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paroo, pepcrci (T»dko pawi), par- 
cTtum lub parsum, 3. ochraniać, 
szanować, starać się zachować, ra- 
letudini, aedificiis; darować, nul- 
lius ritae pepercit; oszczędzać, 
skąpić, snmptni, labori; ne cui 
rei parcat; parcendo, przez oszczęd¬ 
ność; wstrzymywać się od czego, 
auzilio, a caedibus; zaniechać, 
nie chcićć, fidem jactare; parce 
mętu, nie bój się; wystrzegać się, 
periculo; poet.: luminibus, odwró¬ 
cić oczy, 

Paroua, a, um, oszczędny, skąpy, 
parcissimus donandi; nieobfity, 
mały, w malćj ilości, sal; ąuesta 
sum vento łintęa parca dari, żali¬ 
łam się, że okręt powoli płynie; 
umiarkowany, łagodny, rerba; ira 
parcior — minor. 

Pardali®, is, z. i pardus, i, ryś. 
Paren®, lis, rzeczow. poddany, pa- 
rentes abunde habemus. 

Par ona, tis, m. i i. ojciec, matka, 
parentes, rodzice; — przenoś, po- 
czątkodawca, założyciel, twórca, 
Socratcs philosophiaeparens; w licz. 
mn. przodkowie, krewni, morę pa- 
rentum: także: w licz. poj. kre¬ 
wny, parens et ipse Tarąuinii. 

parentŁU®, e, rodzicielski; 2) ścią¬ 
gający się do umarłych rodziców 
Lub krewnych, dies; rzeczow. pa- 
Tentalia, tum, n. obrzędy, ofiary 
czynione na cześć zmarłych rodzi¬ 
ców lub krewnych. 

F&rento, 1. odprawiać obrzędy przy 
grobie rodziców lub krewnych; 2) 
pomścić się czyjćj śmierci zgubą 
zabójcy, Cethego; w ogóle: po¬ 
mścić się, irae aliąua re; prze¬ 
błagać cienie, umbris. 

Pareo, parni, parltum, 2. pokazać 
się, dać się widzieć, zjawić się, 
paret, rzecz widoczna, jawna, do¬ 
wiedziona; 2) 9tawić się na roz- 
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kaz, stąd: a) być posłusznym, po¬ 
wolnym , powodować się, ulegać, 
stosować się do czego i t. p. irac 
plns quam ntilitati; necessitati, 
legibus. consiliis alicujus; także 
o przedmiotach nieżywotnych: pa- 
rerent arva colono, poet.; b) być 
poddannym, byc pod rozkazami, 
pod panowaniem, Romania; duo- 
bus; imperio. 

Paricid- patrz Parricid-. 
Paries, 5tis, i. ściana. 
Parietinae, anirn, ż. rozwalmy sta¬ 
rego muru. 

Parilia, patrz Palilia. ftas, vox. 
Parilia, c, podobny, TÓwny. ae- 
Pario, peperi, partum, 3. (imiesł. 
czasu przyszł. pariturus), rodzić, 
wydać płód na świat, libcros; op¬ 
tima matrum terra parit; wyna¬ 
leźć, tworzyć, verba; — przenoś. 
a) zjednać, sibi salutem; amici- 
tiam cum aliquo, laudera, liber- 
tatem; otrzymać, yictoriam ex lub 
de aliquo; parta, orum, n. rzecz 
nabyta, majątek; b) ultionem ma* 
lorum alicui, wywrzeć zemstę; 
wzbudzić, wzniecić, sprawić, do- 
lorem, suspicionem; zadać, iethum 
sibi manu, poet. 

Paria, Idis, m syn Pryarna, i He- 
kuby, który byl przyczyną woj¬ 
ny Trojańskiej. 

Partali, orum, m. lud w Gallii 
Celtyckićj. 

pariter, przysl. równie, zarówno, 
niemniej, podobnie, znast. &c, at- 
que, et, que, ut, równie jak; tak¬ 
że; z przyp. 3-; 2) razem, Numidae 
pariter cum equitibus; Jugurtham 
et Bocchum p- superavit; p. et 
a lateribus et a ironte; studia cum 
aetate p. creScunt; 3) także, post- 
quam p. ^ymphas incedere vidit, 
poet. 

Paritor, oris, m. sługa, żołnierz 
na zawołaniu, na straży. 

parium, ii, #• miasto v Miiyi; 
stąd: Pari&nus, a, um, należący 
do tego miasta. 

ParfuB, a, um, patrz Paros. 
Parma, ae, z. mała tarcza okrą¬ 
gła; u poet. w ogóle: tarcza. 

Parma, ae, ż. miasto w GalliiCys- 
padańskićj; stąd: Parmensis, e, 
do Parmy odnoszący się; rzeczow. 
Parmensis, Parmeńczyk. 

Parmitua, a, um, opatrzony w tar¬ 
czę parma zwaną. 

Parmensis, patrz Parma. 
Parmuła, ac,ż.zdrobn. od parma. 
Pam&eus i Parnaasua, i, m. gó¬ 
ra w Focydzie, przy której były 
Delfy i źródło Kastalskie; stąd: aj 
Parn&sius, a, um, do Parnasu na¬ 
leżący, poet. w ogóle: Delficki; 
b) Parnasis, Idis, i. rodem z Par¬ 
nasu. 

1. Paro, 1. gotować, przysposa¬ 
biać, conrmum, se ad rem; u- 
zbrajać się, sc prodio; bel i u m 
przedsiębrać, iter; zabierać się do 
czego, fugam; zamyślać o czóm, 
zamierzać, alicui uecem; z tryb. 
bczok. proficisci, zabierać się do 
odjazdu; perficerc, do wykonania; 
2) zbierać, copias, exercitum, com- 
meatus; uzyskać, locum ac sedes; 
latoś fiues; starać się o co, diri- 
tias, pacem, amioitias, necessitu- 
dines; nabywać, kupować, jumcu- 
tainmenso pretio; hortos, praedia; 
aere, argento paratus, o niewol¬ 
niku. 

2. Paro, 1. (od par) porównywać, 
se paraturura cum collega. 

Paroohus, i, m, przedsiębiorco, 
który urzędnikom Rzymskim po¬ 
dróżującym dostarczał rzeczy po¬ 
trzebnych do wygody; poet. w o- 
góle: urządzający biesiady. 

P&ropamisus, i, m. góra na pół¬ 
noc Indyj; stąd: Paropamisidac, 
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ar urn, m. mieszkańcy na połu¬ 
dniowej pochyłości góry Parop. 

Patos lub -us, i, i. wyspa, na mo¬ 
rzu Egiejakiem; stąd: Parius a, um, 
tyczący się wyspy Paros, i Pal ii, 
oram, m. mieszkańcy wyspy P- 

Parra, ae, z. ptak złowrogi, pu¬ 
szczyk? 

Parrhasia, ae, i. kraina i miasto 
w Arkadyi; stąd: a) rarrhasis, 
Tdi8, ż. rodem z Parrazyi, w ogó¬ 
le: z Arkadyi; Arctos lub ursa, 
konstellacya, patrz Arctos; rzeczow. 
— Callisto; b) Parrhasius, a, um, 
do Parrazyi należący, w ogóle: 
Arkadyjski. 

Parrłiaaiua, ii, m. sławny malarz 
z Efezu. 

Parricldft, ae, m. ojcobójca, mat- 
kobójca, zabójca powinowatych; 
także: targający się na ojczyznę, 
zdrajca stanu. 

Parricidalia, e, ojcobójczy, zbro¬ 
dniczy, bezbożny. 

Parricidium, ii, n. zamordowanie 
rodziców, krewnych, w ogóle: mę- 
żobójstwo, także: spisek przeciwko 
ojczyźnie, zbrodnia stanu. 

Para, partia, z. część, pars-pars, 
zam. alii-alii, jedni-drudzy; par- 
te-parte, po części-po części; ei 
aliqua parte, po części; magna 
cx parte, w znacznej części, ma- 
jore lub maxima ex parte, po wię¬ 
kszej lub największej części; ma¬ 
gnum partem, w znacznej części; 
maiimam partem lacte vivunt, po 
największej części, najwięcćj ży¬ 
ją mlekiem; partim (4 przyp.) 
w części; in parte, po części; 2) 
strona, okolica, Alpes ea parte 
inriao; partes Orientis; p. Coac; 
ex omnibus parli bu s adrolarerunt; 
ex una parte ex altera; (in) omni¬ 
bus partibus; reliąuis partibus; 
quam in partem, dokąd;—przenoś, 
strona wzgląd, ex ulla parte; 

nulla parte, wcale nie, bynaj¬ 
mniej, pod żadnym względem; 
omni ex (a) parte, lub omni par¬ 
te, pod każdym względem; mul- 
tis partibus (bardzo); omnibus par¬ 
tibus (pod każdym względem, we 
wszystkiem); in eam partem pec- 
cant, pod tym względem wykra¬ 
czają; scripsi in eam partem, ne-, 
napisałem w tym zamiarze, aby 
nie-; in utramąue partem, na obie 
strony, za i przeciw; nullam in 
partem, pod żadnym względem; 
3) stronnictwo, pars Mariana i par- 
tes Marian ae; Antonius partium 
Caesaris; p. Sullanae; conspiratis 
factionum partibus; p. optimae, 
patryoci; 4) udział, uczestnictwo, 
pars mea nulla erit in hoc; par- 
tes omni u m corripcre; partem ha- 
bere in aliqua re; partes dare, ha- 
bere (w przedsiębierstwacb pie¬ 
niężnych i t. p.); 5) w licz. mn. 
rola aktora, p. primae, socundae, 
t crti ae;—przen oś. o bo w lązek, urząd, 
incae,tuac p.; priores; omnium or- 
dinum; eiccpit has partes; 6) spo¬ 
sób, gatunek rz: specics. 

Faraimónia, ae, i- oszczędność. 
Farthaon, Ónis, m. syn Agcnora 
i Epikasty, król Kalidonu, ojciec 
Eueusa (Oencus); stąd: Parthaó- 
nius, a, um, do Partaona odno¬ 
szący się. 

Fartłieiiiae, arum, m. — spurii. 
Fartheniua, ii, m- góra między 
Argolidą i Arkadyą; poet. Par- 
thenium nemus; Partheniae rai¬ 
łeś i t. p. 

FarŁhenópaeus, i, m. jeden z sie¬ 
dmiu wodzów oblegających Teby. 

P&rthenópe,es, f. dawne nazwisko 
Neapolu; stąd: P&rtheuopeius, a, 
um, Partenopejski, Neapolitański. 

Parthenopólis, is, i. miasto w niż¬ 
szej Mczyi. 

Farthi, Oruni, n. Partowie lud 
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Scytyjski; stąd: a) Parthia, M» i. 
kraj Partów; 6) Parthicaa, 
należący do Partów; c) ParthidnS, 
ia, f. — Parthia; stąd: Parthieul, 
©rum, w. — Parthi; d) Parthus, 
a, om, należący do Partów. 

Farthtni, oram, m. lud w połu¬ 
dniowej Illiryi. 

Parthyael, orum, m. = Parthi. 
Partioeps, ctpis, mający w czćm 
udział, roluptatis, belli; rseczoic. 
uczestnik, spólnik, towarzysz; re- 
gni, eonjurationis;rzadko z przyp. 3. 

Fartloipo, 1. robić uczestnikiem, 
dzielić,suaa laudes cum aliquo; 
także bicr.: nos esse factos ad par- 
ticipandum alium ab alio. 

Fartioula, ae, t cząstka, odro¬ 
bina. 

Fartieulfctlm, przyil częściami, 
cząstkowo. 

Fartim, częścią, w części, patrz 
pars. [dzielony. 

Partio, 4. dzielić, partitus, po- 
Partior, 4. dzielić, praedam in so- 
cios; cnras cum aliquo; copias 
inter se; poet: campum limite, 
oddzielać, rozdzielać. 

Partitę, przyst. z należytym po¬ 
działem, dicerc. 

Fartitlo, onis, z. podział, rozkład. 
Farturio, Ifi, ii, 4. silić się na 
wydanie płodu; —'przenoś, o) tra¬ 
pić się, si tanąuam parturiat unus 
pro plurlbus; 6) respublica p. pe- 
riculum, jest w stania niebezpie¬ 
cznym: ira p. minas, gniew za¬ 
graża ; 2) =r pario; poet: Notus 
p. imbres, wydaje, sprowadza, 
jest przyczyną; arbor paiturit, roz¬ 
wija się; ager parturit zaczyna 
się zielenić. 

Partu*, us, m. rodzenie; 2) płód wyda¬ 
ny, potomstwo, partum edere, euiti, 
także: owoc. 

Parum, przyst- mało, niedosyć, 
sapientiae, splcndoris; parumne 

est, qnod-, czyż to jeszcze niedo- 
syć; param habere, nie być za¬ 
dowolonym, nie przestawać na 
czóm; z tryb. bezok. riolare pa¬ 
rom habet; 2) stop. wyż. mi¬ 
nus, mniój, nia tak bardzo, tak¬ 
że: zamało, dicere; z przyp. 2 
minus ąuatuor millium; non lub 
haud m., nie mniej, tyleż, tyle 
właśnie; nibil m., wcale nie; plus 
minus, mniej więcćj, około, bliz- 
ko; minuto minusque (hib ac, at- 
que minus), coraz mulej; z nast. 
ac, atque, quam, (j»k) P««as mi¬ 
nus atqueego; z przyp. 6. przed¬ 
miotu wchodzącego do porówna¬ 
nia albo liczby, ilości i t. p. ne- 
mo fuit illo minus emaz; minu9 
triginta diebus; multo m*, daleko 
mniój; paullo m., nieco mniój; me 
lęiuus uno, mnie jednego wyjąw¬ 
szy, poet.; quo m. lub quominus, 
aby nie; si minus, jeżeli nie; sin 
minus, jeżeli zaś nie, w razie 
przeciwnym; 3) stop. na]w. mini- 
me, najmniój, bynajmniej, irasci 
m. decet; m- omnium ad te per- 
tinebat, wcale do ciebie nie na¬ 
leżało; m. sacpe, bardzo rzad¬ 
ko; w odpowiedziach: placet — 
Catilinae? minime, bynajmniej, 

parumper, przytł. nieco, trochę, 
na krótki czas, pnlsus corde do- 
lor; abduco p. animum a mo- 
lestiis. 

Parunculu* mały okręt. 
patrz myoparo. 

Paru*, i, f- patrz Paros. 
Parrltaa, fttis, i- małość, drobnośc. 
Farrulu*, a, um, bardzo mały, 
malutki, mało znaczący, naricula, 
oppidum, pecunia, proelium, do- 
trimentum, causa i t. p.; hoc par- 
Tulum, ta drobnostka; 2) bardzo 
mały, b. miody, ruczoir. małe 
dziecię, a parvuio-lub a parru- 
lis, od dzieciństwa. 
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Parnia, », om, stop. wy i. minor, 
najw. minimus; 1) pod względem 
przestrzeni, liczby, ilości i wagi: 
mały, mało znaczący* rzeczow. par- 
vum,i, n. drobnostka, troszeczka, 
odrobina; minus, rzecz mniejsza,ilość 
mniejsza; minimum, rzecz bardzo 
mała, lub prZysL bardzo mało, 
praemia apud me m. Talent; non 
m. , nie mało; ne m. ąuidenr, by¬ 
najmniej , wcale nie. — Przenoś. 
a) pod względem wartości: mały, 
mało znaczący, dona, munera; 
parro pretio; rzeczow. parvum, i, 
n. coś małego, parvi lub minoris 
docere. aestimarc, pendere, mało 
albo mnićj cenić; parri esse, ma¬ 
ło znaczyć, parro emere, tanio 
kupować; minoris rendere, taniej 
sprzodawać; ti) pod względem mo¬ 
cy i znaczenia: mały, mało z nal¬ 
eżący, małćj wagi, res, labor, 
detrimentum, momentum, fides 
i t p.; si parra licet cojoaponere 
magnis; poet: carmen, modi (ła¬ 
twe) w lekkim rodzaju; vox (słaby, 
cichy); o osobach, małego zna¬ 
czenia , niższego rzędu: dii, sena¬ 
tor; parvum parra decent; parvi 
et ampli, niżsi i znakomici, poet.; 
pod względem sposobu myślenia: 
małoduszny, parri animi haberi; 
w odniesieniu do mowy: pokor¬ 
ny, animis rerba minora; rerbis 
minoribus uti; pod względem du¬ 
cha: non tibi parrum est inge- 
nium, wielkie masz zdolności; stąd: 
operosa paryus carmina fingo, ma¬ 
ło mając zdolności, z wielką pra¬ 
cą składam wiersze; 2) pod wzglę¬ 
dem czasu i wieku: mały, krótki, 
pars noctis: dics sermone minor 
fuit; minima pars temporis; par- 
vus, mały, młody; minor, mniej¬ 
szy, młodszy; minimus, najmniej¬ 
szy, najmłodszy; rzeczow. parrus, 
l, m. mały chłopiec; parra, ae, 

i. mała dziewczyna; parri, małe 
dzieci; a parro lob a parris, od 
dzieciństwa; minores, młodzież; 
poet.: potomkowie, utcunąue fa- 
rent ea facta minores. 

Fasargadae i Persagadaa, arom i. 
zamek w Persyi. 

Pasoo, pari, pastum, 3. paść, pa¬ 
sać, greges armentaąue; sues; sa¬ 
mo pascere, hodować hydło; 
w ogóle: paść, karmić, żywić, 
o zwierzętach i ludziach, nos olus- 
culis soles pascere; legationes con- 
Tirio, podejmować, ugościć; 
przenoś, a) kogo lub co utrzymywać, 
zasilać, karmić, żywić, dać rosnąć, 
pomagać do wzrostu, aliquem ra- 
pinis ćt incendiis; barbam, cri- 
nes (zapuszczać); animum, spem 
(podsycać) poet.; b) paść, lubo¬ 
wać się czćm, oculos in aliąua re, 
oculos animumąue aliąua re; pa- 
sci aliąua re; 2) wypasać, asper- 
rima collium; — przenoś, pożerać, 
niszczyć, pustoszyć, polentam, cam- 
pos; pastus cibus. 

Paaoor, pastus, 3. pożerać, paść 
się, o źwierzętach; 2) wypasać, 
silvas, arbuta; mała gramina pa¬ 
stus. 

Paaouua, a, um, pastewny, na pa¬ 
stwisko przydatny, ager; rzeczow. 
pascua, orum, n. pastwisko. 

Paaiph&e, Cs, lub -aa, ae, ż. córka 
Słońca i Pcrsydy, siostra Cyrcy, 
żona Minosa króla Krety, matka 
Minotaura, Androgeusa, Fedry i 
Aryadny; stąd: Pasiphaeius, a, 
um, od Pazyfai pochodzący. 

Fesitigria, is, m. nazwisko^ połą¬ 
czonych rzek Eufratu i Tygru 
(dziś Szat-el Arab). 

Pasaer, Ćris, m. wróbel; 2) ryba, 
płaszcz morski. 

PMseroulus, i, m. wróbelek. 
Pasaim, przysl. (od pando) tu i ow¬ 

dzie, po rozmaitych miejscach, 
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considere; 2) w rozmaite miejsca, 
eonfugcre; 3) bez różnicy bez 
wyboru, u póżn. pisarzy, 

palium, i, (od pando), wino z ja¬ 
gód suszonych- 

Passus, a, um, imiesl. od Patior 
i Pando. 

Passus, us, ?»■ krok: passu ad- 
misso, spiesznie; jako miara: mil- 
le passus, mila rzymska; ślad, 
gaepe tui specto si sint iu litore 
passus, poet. 

PastUlus, i, m. galeczka z ciasta, 
pigułka. 

Pastor, Cris, m. pasterz. 
Paator&iis, e, pasterski. [lilia. 
FutorfcŁus, a, um; sacra — Pa- 
Paatus, łis, n. pasienie, pasza; — 
przenoś, p. aulmorum, pokarm 
umysłowy. 

p&talius, a, um, należący do Pa- 
tali, okolicy przy ujściu Indu. 

Pat ara, órum, n. miasto w Licyi 
ze świątynią Apollina; stąd: a) 
Patareus, ei lub eos,w. Patarcjczyk 
(Apollo); b) Pataraeus, a, um, l'a- 
tarejski; c) Patarani, orum, m. 
mieszkańcy Patary. 

Patavium, ii, n. Padwa, miasto 
we Włoszech; stad: Patavlnus, a, 
um, należący do Padwy, i Pata- 
Yłni, orum, w. mieszkańcy Pa¬ 

dwy. 
Fatef&cio, feci, factum, 3. na str. 
hier. patefio, factus, fieri, otwo¬ 
rzyć, portae, aures assentatoribus; 
2) utorować drogę, ułatwić przej¬ 
ście, rias, iter, loca, Alpes oa 
parte invias; Pontum; 3) uczynić 
widzialnem, widok otworzyć, or- 
bem; Sejanum; poet.: sulcum (bró- 
zdy zrobić, uprawić, zorać); — 
przenoś, objawić, wydać na jaw, 
odkryć, dać do zrozumienia, rem, 
conjurationem, consilia, rerum, 
odium; se alicui (objawić swój spo¬ 
sób myślenia, chęci, zamiary). 

Patef&otio> Cnis, ś. otwarcie, od¬ 
krycie, objawienie, rerum. 

Patella, ae, z. naczynie płaskie do 
potraw, 2) jabłko w kolanie. 

Patena, tis, otwarty, niczasłonio- 
ny, widzialny ze wszech stron, 
via, campus, loca, coelum; — 
przenoś, domus patens et ejcposita 
Yoluptatibus; jawny, causa. 

Patenter, pnt/tł. otwarcie, jawnie. 
Pateo, patui, 2. stać otworem, być 
otwartćm, patent valvae, nares; 
patet alicui domus, regia; także: 
p. alicui aditus, via, iter, eeiiu- 
tae, portus; 2) rozciągać się, in 
latitudinem, in longitudincm; ła¬ 
tę; circuitu ad-; latitudo sil- 
vao; stąd: —przenoś, aj hoc prae- 
ceptum latius patet, ma obszer¬ 
niejszy zakres; b) być otwartćm, 
nie mieć przeszkody, patet via 
rei agendae, via ad fugam, fuga 
alicui; Europa victoribus; patent 
alicui honores, magistratus, omnia 
i t. p.; c) leżćć przed oczyma, być 
widocznćm, jawnćm, nomen in ad- 
Yersariis patet; causa patet; res 
patet; samo patet, jest rzecz wi¬ 
doczna, z 4 przyp. i tr. bezok., 
patet illos deceptos; d) być wy¬ 
stawionym , narażonym na co, in- 
fiidiis alicujus, morbis, rulneri, 
casibUB. 

Pater, tris, m. ojciec, w licz. mn. 
ojcowie, rodzice, przodkowie; pa- 
trum nostrorum memona, za pa¬ 
mięci ojców naszych; p. familias 
luh familiae, gospodarz, pan do¬ 
mu; p. coenac, Bprawiający ucztę; 
jako tytuł zaszczytny z powodu 
wieku, wyświadczonych dobro¬ 
dziejstw , szczególnych zasług, 
(o bogach i ludziach) Gradirurp. 
Mars; reique paterąue audisti; p 
patriae: p. conscriptus. senator; 
patrea, senatorowie, w ogóle: pa- 
trycyusze; p. patratus, patrz Fe- 
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tialis i patro; u poot.; oprawca, 
początkodawca; także: starzec. 

Patera, ae, f. czara, naczynie 
ofiarna. 

Pateroulua, i, m. Rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Paterfamillaa, patrz pater. 
Patornus, a, om, ojcowski, od oj¬ 

ca pochodzący, odziedziczony, gc- 
nus, origo, hospitium; proriacia, 
mores, fortuna, regnum, bona, 
odiom; nihil patemom (żaden 
z przymiotów ojcowskich; 2) oj¬ 
czysty, terra; ripa patemi flumi- 
nis, poot. 

Pateaoo, patoi, 3. stać otworem, 
otwierać się, atria, fores, portus; 
rozciągać się, campus; — przenoś, 
stawać się j&wnćm, res, insidiac. 

Pat hali u*, patrz Pataliuś. 
Patibills, e, znośny, dolor; 2) uczu¬ 
ciem obdarzony, natura. 

Patibulum, i, n. szubienica. 
Patiena, tis, cierpliwy, wy trwały, 
wytrzymały, z przyp. 2 labons, 
operum; corpus p. inediae, vigi- 
liae, algoris; amnis narium p., 
spławua; powolny, dający się po¬ 
wodować, uległy, taurua aratri; 
poet: twardy, nieuginający się, 
aratrum. 

Patienter, przysł. cierpliwie, fer- 
re, accipere. 

Patientia, ae, z. cierpienie, zno¬ 
szenie, paupertatis, famis, frigo- 
ris; stąd: wytrzymałość, cierpli¬ 
wość, patientia est honestatis aut 
utilitatis causa rerum arduarum 
ac difficilium roluntaria ac diu- 
tuma perpessio; patientiam alicu- 
jus teutare; patientia abuti; prze¬ 
stawanie na mierności; uległość. 

Patina, ae, ż. misa plaska; pa¬ 
telnia. 

Patio, fcre, dawn. sł. ==: patior. 
Patior, passus, pati, cierpićć, wy¬ 
trzymywać, znosić, famem, do- 
m w 

lorem; o fortes pejoraąue pasali 
także: samo pati, przetrwać, prze¬ 
żyć wśród przykrości i niedostat¬ 
ku, per norem secula; in silris; 
2) ponieść, doznać, naufragium, 
repulsam, calamitatem; pozwolić, 
dozwolić, dopuścić, przystać na 
co, aliąuid; z tryb. bezok.; z 4 
przyp. i tryb. bezok. lub ze spój. 
ut i tr. łącz., pati tur tangi; nullo 
se implicari uegotio passus est; 
non patiendum est, ut arbitraren- 
tur; ąuamdiu diei tempus est pas- 
sum; często: z przysłów, facile, 
libenter, indigne, molcste; i t. p.; 
z przymiotnikiem w znaczeniu pre¬ 
dykatu: zostawić, nihil intactum 
neque quictum; UeC quidquain sa- 
tis tutum munieutibus pati. 

Patrae, arum, z. miasto w Achai 
stąd: Patreusis, e, Patroński; i Pa- 
trenses, ium, m, mieszkańcy tego 
miasta. 

patr&tio, ónis, i. wykonanie, speł¬ 
nienie. 

Patria, ae, ż. patrz patrius. 
Patriciua, a, urn, do patrycyus2ów 
należący; rzeczow. patricius, pa¬ 
trycy usz. Patrycy usze stanowili 
w Rzymie najdawniejszą szlachtę; 
wyprowadzali swój ród od sena¬ 
torów, których Ro mul as i Tar- 
ąuiuius Priscus postanowił; ma¬ 
gistratom patricii, urzędnicy wy¬ 
bierani z rodu patrycy uszów. 

Patrimonlum, ii, ». dziedzictwo, 
spuścizna po ojcu. 

Patrimue, a, um, osoba, która ma 
ojca przy życiu. 

Patrius, a, um, ojcowski, od ojca 
lub od rodziców pochodzący, po 
rodzicach odziedziczony, fundus, 
regnum; stąd: patria, ae, i. oj¬ 
czyzna, miejsce urodzenia; stąd: 
patrius, a, nm, ojczysty, krajowy, 
dii, senno, mores, nemus i t. p 

Patro, 1. sprawić, wykonać, zdzia 

20 
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lać, promissa, spełnić obietnicę; 
pacem, zawrzóć pokój; helium, 
skończyć wojnę; facinus, zbroić 
co, popełnić; jusjurandum (przy 
zawarcia przymierza wyko nać przy¬ 
sięgę z dopełnieniem przepisanych 
obrzędów rr zawrzeć przymierze); 
pater patratus, ten z pomiędzy 
kapłanów zwanych Fetiales, który 
przy zawarciu przymierza przy¬ 
sięgę w imienia lada JRzymskiego 
składał. 

Fatrocinlum, ii, n. opieka, pomoc, 
mianowicie obrona oskarżonego; 
2) klient, si ta in patrociniis tuen- 
dis consaetudinem taam scrraa. 

Patroeinor, 1. bronić, opiekować 
się, alicai. 

Patroole*, is, lab -as, i, m. syn 
Menecyusza, przyjaciel Achillesa, 
z pod Troi. 

Patrdna, ae, i. ohronicielka, opie¬ 
kunka. 

Patrónua, i, m. obrońca, opic« 
kan, patron, który miał pieczę 
nad pojedynczemi osobami (klien¬ 
tami), tudzież miastami i prowin- 
cyami, stawał w ich obronie; 2) 
po wyzwolenia niewolnika pan je¬ 
go dawniejszy był jego patronus; 
3) w ogóle: obrońca sądowy, can- 
sae p. lab samo patr. 

Fatru61lB,e, pochodzący od brata 
ojcowskiego, frater lab samo pa- 
truelis, brat stryjeczny, tudzież 
syn siostry ojca; 2) tyczący się 
synów brata ojcowskiego, im wspól¬ 
ny, do nich należący, dona. 

Fatraus, i, m. stryj, wuj,-prze¬ 
noś. ganiciel, p rzygani acz, zwłasz¬ 
cza młodzieży, no sis patruas mi- 
hi; pnym. patruas, a, urn, stry- 
jowski. 

Patuloiai, ii, m. (od pateo), przy¬ 
domek Janusa, z powoda, że w cza* 
sio wojny świątynia jego stała o- 
tworem; 2) imię Bzymskie; stąd: 

604 Paaporta* 

nomen Patulcianam, dług Patul- 
cyusza. 

Patulu*, a, am, otwarty; feneetra; 
rozłożysty, szeroki, rami. ąuercus. 

Paucitae, ttis, i. mała liczba, nie- 
wielość, oratorom, hostiom. 

Pauoulns, a, urn. maluczki (co do 
liczby), zwykle w licz. mn. bar¬ 
dzo mało, niewiele. 

Paucua, a, zwykle w licz. mn. ma¬ 
ło, niewiele, paucis diebus w kil¬ 
ka dniach; rztczow. paaci, niewie¬ 
lu (domyśl, homines), paucis teme- 
ritas est bouo; pauca, mała ilość, 
in pauca conferara, w kilka sło¬ 
wach zamknę, krótko powiem; iu 
paucis alicai carom esse (hyć bar¬ 
dzo miłym, lubionym). 

FanlŁtlm, przyst. pomału, zwolna. 
Pauliaper, przytl. trochę, na chwi¬ 

lę, na krótko, intermittere proc- 
linm. 

Paulo, patrz paulus. 
paululua, maluchny, bardzo mały, 
rzeczow. paululum, małość, mała 
rzecz, drobnostka, paululum est, 
quod reąuiram; przysł. trochę, nie¬ 
co, operiri, respirarc. 

Paulus, a, um, mały, rzectoto. pan¬ 
iom , drobnostka, nihil ant panlum 
abstulerat; post p&ulam, w krót¬ 
kim czasie; paulo przy stop. wyż. 
nieco, ttochę, melius; prtytl. 
paulum i paulo, nieco, mało, com- 
morari; reercare; paulo antę, nie¬ 
co pierwej; paulo post, wkrótce 
potem. 

Paulus, i, n. Bzymskie nazwisko. 
Pauper, Eris, ubogi, cierpiący nio- 
dostatek; rieciow. biedak, żebrak. 

Fauperies, ci, i. ubóstwo, niedo¬ 
statek. 

Faupóro, 1. zubożyć, przyprowa¬ 
dzić do ubóstwa, aliquem ali- 
qua ro. 

Paupertaa, itis, i. ubóstwo, nie¬ 
dostatek, nędza. 
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F»oi»t »ct z. przerwa, przestanek- 
Ftuitt, ae, i gatunek oliwek. 
Faualas, ae, sławny malarz z Sy- 
cywra; stąd: PausiScus, a, urn, 
tyczący Pauzyasza. 

p4uxlllńlni, i paonllus, a, um, 
bardzo mały. 

Farafiactua, a, um, przestraszony, 
przelękniony. 

Ft?«o. pari, 2. bać się, lękać się, 
drżćć ze strachu, paret agna lu- 
pos; noTitate; ad omuia; także: 
z fayb. bez. laedere; pavens, lę¬ 
kliwy, bojaźliwy, stroskany. 

PaTeeco, fcre, lękać się, trwożyć 
się- 

Paride, przysl. lękliwie, z trwogą, 
fugere. 

Pawidua, a, urn, lękliwy, pelea 
obawy, przestraszony, lepus, aycs; 
przysłówkowo: paTidum, bojażli- 
wie, z bojażnią, pavidum blaudi- 
ta, poet.; 2) bojaźń wzbudzający, 
religio. 

Partmento, t. układać posadzkę. 
PaTlmentum, i, *• gatunek po¬ 
sadzki. 

Favio» 4. ubijać, terram. 
Pavito, ftre, lękać się, drieć. 
Paro, finis, paw*. 
Pavor, Oris, m drżenie, bicie ser¬ 
ca z powodu jakiego gwałtowne¬ 
go uczucia; corda ezsultantia pa- 
Tor haurit, poet.; 2) strach, wiel¬ 
ka bojaźń, paror omnes occupafit; 
ze spój. ne, paror cepit milites, 
ne ruluus esset mortiferum; 3) 
Strach, jako hóstwo, któremu Tuł- 
łus Hostilius świątynię wystawił. 

Fax, picis, i. pokój; ttkio: bogi¬ 
ni pokoju; in pace lub pace, w ca* 
«e pokoju; cum bona pace dimit- 
tere, rozstać się w dobrej przyja¬ 
źni spokojnie; 2) pozwolenie, pa¬ 
ce toa, za pozwoleniem; pace ali- 
cujufl loqui; dicere; 3) laska, po¬ 
moc , dirnm; manium ac deae; pa» 

cem deorum arposcere; 4) spokoj- 
ność, animi- 

Fazillua, i, m. kołek. 
Feocltum, i, n. wykroczenie, wi¬ 
na, grzech, błąd- 

Peoo&tus, us, m. błąd, uchybie¬ 
nie , in manifesto p. tenehatur, 
naocznie mu dowodzono. 

Feooo, 1. błądzić, wykroczyć, prze¬ 
winić, grzeszyć, iu se lub iu ali- 
quem (względem-), in aliqua re, 
w jakim przedmiocie; Torbo lub 
intra rerba, inową; multa, wiele 
błędów popełnić; oderunt peccar 
re boni. 

Fecten, Inis, #. grzebień; 2) pło¬ 
cha, narzędzie tkackie, grępla do 
czesania wełny, grabie; 3) zała¬ 
mywanie rąk w utrapieniu, digi- 
tis iutor se peciine junctis; 4) prę¬ 
cik, narzędzie, którem uderzano 
strony lutni, pectine pulsat ebur- 
no; stąd: pieśń, poemat, altemo 
pectine (o wierszu elegiackim, do 
którego naprzemian wchodzi he- 
xameter i pentameter). 

Facto, pexi, pexum, 3. czesać, pe- 
xua, uczesany; vestes pexa, suknia 
obfita w wełnę, nowa, nie wy¬ 
tarta. 

Peotus, fcris, pierś, kość pier¬ 
siowa; poet. żołądek; — przenoś, 
a) serce jako siedlisko uczuć, skłon¬ 
ności, odwagi, toto pectore, z całe¬ 
go serca; homo sine pectore; for- 
ti p., odważnie; pectus capąx bo- 
nae spei; poet. o osobach: cara 
sororum pcctora, miłe siostry; b) 
dusza, myśl, rozum, toto pectore 
cogitare; poetj non tu corpus eras 
sine pectore; eicidere pectore ali- 
cujus, być zapoinniauym od ko¬ 
go ; ocnlis pectoris hausit 

Feou, u, a w licz. mn. pecua, 
trzody, bydlęta. 

FecuŁriua, a, urn, ściągający się 
do bydła; res, hodowanie bydła 
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rzeczoto. a) pccuarius . ii, **. utrzy¬ 
mujący bydło; w licz. mn. dzier¬ 
żawcy skarbowych iąk i pastwisk 
na prowincyi; b) pecuaria, ae, i. 
hodowanie bydła, u późu. pis.; 
pccuaria, orum, n. trzody bydląt, 

poet. 
Peoul&tor, óris, f*. dopuszczający 
się kradzieży skarbu publicznego. 

PocuUtua, us, m. kradzież skarbu 

publicznego. 
Peculi&ris, e własny, właściwy, 
testis, hoc mihi peculiare fuerit; 
szczególny, osobliwy, nadzwyczaj¬ 
ny, munus, edictum, proriucia. 

Peoulio, 1. obdarzyć kogo własno¬ 
ścią, udarować; peculiatus, a, um, 
obdarzony własnością, zbogacony. 

Peofilium, ii, n. właściwie mają¬ 
tek składający się z bydła; stąd 
w ogóle: majątek, cupiditas pe- 

culii, cura p.; własność udzielna, 
to co sobie syn zostający pod opie¬ 
ką ojca, mianowicie jako żołnierz 

lub na innćj drodze przez własny 
obrót uzbierał; peculia serrorum, 
to co sobie niewolnik przez wła¬ 

sne zabiegi zebrał. 
Pecunta, ac, i. majątek (pierwiast- 
kowo składający się z bydła), pu- 
blica, dochody publiczne; pienią¬ 

dze, p. numeiata, gotowe pienią¬ 
dze, gotowizna; pec. conficerc, ze¬ 
brać; curare, kazać wypłacić;, da- 

re mutuam, pożyczyć komu; col- 
locare foenori grariori, pożyczyć 
ua wysoki procent; dics pecuniae, 
termin wypłaty; pecunias magnas 
in prorincia collocatas habent, 
wielkie summy pieniężne-; p. gran- 
dis, immanis; ritiatis pecuniis, 

fałszywemi pieniędzmi. 
Pecunińrius, a, um, pieniężny, ty¬ 
czący się pieniędzy; inopia rei pe- 
cuniariae, brak pieniędzy; prae- 

mia rei pec. nagrody w pienią¬ 

dzach. 

Fecuniósus, a, um, bogaty obfi¬ 

tujący w pieniądze; rzeczow. ka¬ 

pitalista. 
Peous, oris, n. bydło (jako gatu¬ 

nek); p. lanigerum, equinum, seti- 
gerum; tylko poetycznie o sztukach 
pojedynczych; — przenoś, o lu¬ 

dziach: imitatorum serrum pecus. 
Peou«,udis, z. bydlę (jako sztuka 
pojedyncza), zwierzę, konie, ryby, 
pszczoły i t p., szczegół, owce 
i kozy; tylko poet. jako gatunek; 
czasem oznacza źwierzęta lądowe, 
pecudes pictaeąue rolucres. 

Pedalia, e, stopowy, na stopę dłu¬ 
gi, szeroki, trabs pedalis iu lati- 
tudinem. 

Pedfcriua, a, um (od pes); senato- 

res p. lub samo pedArii, niższego 
rzędu senatorowie, którzy jeszcze 
żadnego kuruluego urzędu nie pia¬ 

stowali. 
Pedes, peditis, m. pieszo idący, 

mianow. pieszy żołnierz, i zbiorow. 

piechota; także: wojska lądowe;— 
przenoś, zn plebcjus. 

Pedes ter v stris, stre, pieszy, co- 

piae, i exercitus lub u póżn. pis. 
samo pedestres, wojsko piesze, pie¬ 
chota, także wojsko lądowe; scu- 
tuin, pugna, proelium ped., tarcza, 

bitwa piechoty, lub wojska lądo¬ 
wego; iter. p. podróż lądem; — 
przenoś, a) plebejuszowski, ordo; 

h) prozaiczny, mową niewiązaną 
wyrażony, historiae; lub prosty 
bez poetycznego polotu, sermo, 
Masa. 

Pedetentim, przysł. noga za no¬ 
gą, powoli, zwolna. 

Pedioa, ae, z. sidło, więzy. 
Pediculus, i, m. nóżka; 2) wesz. 
Pediseąuus, a, um, idący za kim; 

rzeczow. sługa; — przenoś, scientia 
p. eloquentiae. 

Fedit&tus, us, m. wojsko piesze. 
Pedius, a, um, nazwisko Rzym- 
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skiego rodu; takie: do Pedyusza. 
należący. 

Fcdo, pepedi, pedTtum, 3. pusz¬ 
czać wiatry 2 siebie. 

Peducaeus, a, um, imię Rzym- 
skićj familii; także: do Pcduceu- 
sza należący. 

Pedum, i, n. laska pasterska. 
Pedum, i, *. miasto w Lacyum; 

stąd: Petlfinus, a, um, Pedański; 
rzeaoic. Pedant, orum, m. mieszkań¬ 
cy miasta Pedum. 

Pifbiist Tdłs, i. nimfa źródeł; po¬ 
rów. Pcgasus. 

Pomiana, lub -os, i, ». Pegaz, 
koń skrzydlaty, powstał zo krwi 
Meduzy; gdy w ziemię uderzył 
kopytem, wytrysnęło źródło Hip- 
pocrcne; imię porp. posłaniec, go¬ 
niec; stąd: Pcgasis. fdis, ż. ty¬ 
cząca się Pegaza, undac, źródła 
muz; tuczów. Pogasidcs, muzy. 

Ferma, Ktis, n. rzecz złożona z de¬ 
sek; półka na książki, szafa. 

Pejaro, 1. fałszywie przysięgać; 
jus pcjeratum, krzywoprzysięztwo. 

Pejor, pejus, patrz malus, małe. 
Felagiui. a, um, = maritimus. 
PeUf ónes, um, m. Pelagonowie, 
mieszkańcy krainy zwanćj Pela- 
gonia, He, i. i w Macedonii półno¬ 
cnej, także: imię miasta tamże. 

Pelagus, i, *. morze; poet. woda 
rzeki, pelago premit arra. 

PelAHffi, orum, m. Pelazgowic, pier¬ 
wiastkowi mieszkańcy Grecy i; poet. 
w ogóle: Grecy; stąd: a) Pelas- 
gias, fidis, i Pelasgis, Idis, i. 
Pelazgijska, Grecka; ó) Pelasgus, 
a, um, Pclazgijski, Grecki. 

Pelethronii, orum, m. przezwisko 
Łapitów, mieszkańców Tessalii, Pe- 
lethronius a, um, Peletroński, ty¬ 
czący się Lapitów. 

Feleua, ei, lub -eos, m. król Tes- 
salłi, syn Eaka, brat Telamcna, 
mąż Tetydy, ojciec Achillesa; 

stąd: a) Peliacus, a, um, do Pe- 
leusa lub Achillesa należąęy: b) 
Pelldes, ae, m. Pel i da (Achilles) 

Peliaa, adis, i. patrz Pelion. 
Peiiaa, ae, m. król Tcssalii, brat 
Neleusa, Ezona (Aeson), teść £d- 
meta; stąd: Pelifides,umt i. cór¬ 
ki Peliasa (Alcestis i inne). 

Pelidee, patrz Peleus. 
Fellgni, orum, m. lud w Samnium, 
głośny z czarodziejstw; stąd: Pe- 
lignus, a, um, należący do Peli- 
guów, frigora; anus P.t czaro¬ 
wnica. 

Pelion, ii, n. góra w Tessalii; stąd: 
a) Polias, adis, L tycząca się gó¬ 
ry Pelion, arbor; fc) Pelius, a, um, 
odnoszący się do góry Pelion. 

Fella, ae, lub Pelle, es, i. mia¬ 
sto w Macedonii; stąd: Pellaeus, 
a, um, Pellejski, w ogóle: Ma¬ 
cedoński; a ponieważ Aleksander 
zdobył Egipt, stąd u poet.: Egipski. 

Fellax, Scis, zwodniczy, podstę¬ 
pny, Ulysses. 

Pelleotio, ónis, i. odczytywanie. 
Pellext Icis, r. nałożnica. 
Fellic&tua, Us w. naloinictwo. 
Follioio, lexi, lectum, 3. wabić, 

nęcić, ciągnąć do siebie, aliąuem 
ad so, populum in scrvitutcm, 
animuin adolescentis. 

FeUioula, ae, ż. skórka, pellicu- 
lam cnrare, dogadzać sobie zby¬ 
tecznie. 

Fellis, is, i. skóra, futro, capri- 
na, leonis; do okrywania namio¬ 
tów zimowych: tabernaculi pelles; 
sub pcllibus contineri; do powle¬ 
kania tarcz: pcllibus scuta indu- 
cere; do obuwia i okrycia ciała: 
pes in pelle natet; pcllibus tecta 
tempora; — przenoś, detrahcrc ali- 
cui pełłem, wykryć czyją wadę; 
także o pozorze, powierzchowno¬ 
ści, speciosus pelle decora. 

Feliitus, a, um, okryty skórą, fu- 
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trem; otcs p., okryte lub obszyte 
owce dla zachowania piękności 
wełny. 

Pełło, pepuli, pulsom, 3. trącać, 
uderzać, tłuc, terr&m pede, tu¬ 
pać; fores, kołatać, stukać; puer 
pulsus, obity; poet.: Tulnere pul- 
sus, raniony; — przenoś. u) poru¬ 
szyć, wzruszyć, zrobić wrażenie, 
ani mum auresąue; visa mentem 
acriter pepulerant, b) uderzać, ugo¬ 
dzić, dotknąć, nulla me pepulit 
iusignis injuria; 2) uderzając lub 
trącając do działania, do ruchu 
pobudzić, nerros in fidibus, ly- 
r&m, aagittam; poet.: Haemum, 
wstrząsnąć; — przenoś, pobudzać, 
dać powód, longi sennonis ini¬ 
tio m; 3) wypędzić, wydalić, od¬ 
dalić, usunąć, z przyim. ez lub 
a i przyp. 6 lub samym przyp. 6 
na pyt. skąd; lub z przyim. in 
i przyp. 4 na pyt. dokąd; także 
z 6 na pyt. czćm, wlaśc. i prze¬ 
noś.; mianowicie: a) przymusić do 
ustąpienia, odeprzeć, odpędzić, 
hostiom aciem; hostes; pulso Kar- 
seo; pellor ab agris; flumen pel- 
litur; stąd: do ucieczki przy mu¬ 
sie, pobić, pogromić, porazić, ho¬ 
stes, ezercitum, adrersariorum co- 
pias; b) z miasta, z kraju, z po¬ 
siadłości wygnać, wypędzić, ali- 
quem ciritate, in ezsilium; prae- 
aidium ez arce; possessionibus; ut 
Tarquinii pellerentur; pulsu re- 
gibue. 

F©Uac«o, i perluceo, luzi, 2. prze¬ 
bijać się, świecić przez co, wy¬ 
chodzić na jaw, luz pcrlucens. — 
przenoś, przebijać się, być wido- 
cznem, mazime perlucet ez iis vir- 
tutibus; 2) być przezroczystym, 
per lucern aether, amictus;—prze¬ 
noś. periucens orali o, mowa jasna, 
zrozumiała. 

PaUucidus, i perlucldus, a, um 

przezroczysty, fons; bardzo jasny, 
Stella. 

Felopa, Pelópis, m. syn Tantala, 
mąż Hippodamii, zięć Enomausa, 
ojciec Atreusza i Tyestesa, przy¬ 
był z Azyi Mniejszćj do połu¬ 
dniowej części Grecyi i nadał jej 
nazwisko Peloponezu. Stąd: a) Pe- 
lopćias, 5dis,l.tycząca się Pelopo¬ 
nezu, PeloponezLa, poet.; 6) Pelo- 
pgius, a, um, należący do Pelopea; 
rzeczow. Pelopeia, osoba z fam iii 
Pelopsa, poet Peloponezka.; c) Pe- 
lopóua, a, um, należący do Pe¬ 
lopsa; poet. Peloponezki; neczow. 
Pelopea, wnuczka Pelopsa, córka 
Tyestesa; d) Pelopidac, arum, m. 
Pelcpidowie, potomkowie Pelopsa; 
e) PeloponnCsus, i, z. Peloponez 
stąd. a) Pelopounenses, ium, m. 
mieszkańcy Peloponezu; P) Pelo- 
ponnesiScus i Peloponnesius, a, 
um, Peloponezki i Peloponnesii, 
crum, w*. mieszkańcy Peloponezu. 

Pelóris, Idis, i. gatunek muszli. 
Felóros, i, m. przylądek w półno¬ 

cno-wschodniej części Sycylii; stąd: 
Pelorias, kdis, i Peloris, Idis, i- 
należąca do przylądku Pelora. 

Fel ta, me, z. mała, lekka tarcza; 
stąd: peitastae, arum, m. zołoie- 
ne taką tarczą uzbrojeni. 

Feluaiura, ii, n. miasto w Egip¬ 
cie; stąd: Pelnsius i PelusiScus, 
a, um, Peluzyjski, należący do 
miast* Peluzyum. 

FelvU, is, z. miednica. 
Fen&riua, a, um, śpiżarniany, cel la. 
Fen&tes, ium, m. z wyrazem dii, 
lub samo P , bóstwa domowe, opie¬ 
kuńcze rodziny, (minores, fami- 
liares, prirati); bóstwa opiekuń¬ 
cze kraju, państwa (majores, pu~ 
blici); stąd: mieszkanie, dom, sie¬ 
dziba, nostns succede penatibus 
ho&pez; poet.: o ulu pszczół. 
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Penitlger, era, ertim, noszący bó¬ 
stwa domowe, Aeneas. 

PenAeo, pcpend i, 2. wisieć, in lub 
ex arbore; in ccrrlce; do collo: 
sagittae pendent ab humero; dul- 
ces pendent circuin oscula (ora) 
nati, poet.; być obwisłym, spadać, 
obwisnąć, flaidos pendere lacer- 
tos; palcaria p. a men to; zawiesić 
się, cur aliąuis de trabe pepen- 
dit?; unosić się, bojać, niby wi¬ 
sieć, uubes p. in a«rc; pendere 
pennis (latać); illic prora pepen- 
dit: scopulus p. wznosi się; trzy¬ 
mać się czego, przebywać gdzie, 
iu liminc alicujus, poet.; — prze¬ 
noś. M) w ogóle; tx lob ab ore 
alicujus p., uważnie przysłuchi¬ 
wać się; omnia sunt hominum te- 
nui pendentia filo (o niepewności 
rzeczy ludzkich}; h) pochodzić, ex 
una origiue; quum ejus origo pa¬ 
lenia a Kuma P. penderet; być 
od kogo lub od czego zawisłym Na¬ 
leżeć, polegać; ex tpao vcrbo tota 
causa pendebat: ex parris rebus 
saopc magnarum roomenta pen¬ 
dent; c) zawiesić czynność, zanie¬ 
chać, pendent opera interrupta, 
poet.; być niepewnym, chwiać się, 
wahać się, animo, animis lub ani- 
mi; pendentes animi (wahające się) 
także; pendet belli fortnna, los 
wojny niepewny; być blizkim upad¬ 
ku, pendentem amicum corruere 
patitur. 

Pando, pependi, pensum, 3. wa¬ 
żyć, odważyć herbae pensae; — 

rzenoś. rozważać, rozeznawać, są- 
zic, res non verba; res ex le- 

ri conjectura, sądzić o rzeczach 
z bezzasadnego domniemania; oce¬ 
niać, szacować, aliąucm non ex 
fortuna, sed ex yirtute; magni, 
plurlmi; pani, minoris, wyso¬ 
ko, nitko; mało, mniej. Stąd: 
aj płacić, wypłacać (ponieważ sta- 

roiytnl wartość pieniędzy ozna¬ 
czali wagą) pccuniam,vectigal, tri- 
butum, stipendinm. bina millia 
aeris, partem usurae: — przenoś, 
ponosić, cierpieć, co się zasłuży¬ 
ło, przypłacić czćm (ponieważ da¬ 
wniej kary opłacano pieniędzmi) 
pocnam, supplicium, ignominiam, 
temerit&tis macn&s poenas; ó) wa¬ 
żyć, być ciężkim, minus pondo 
octoginta. 

Fenduiua, a, urn, wiszący, obwi¬ 
sły, pochyły;—przenoś, niepewny, 
wątpiący, apc. 

F«ne, przysl. patrz paene 
Peneis, i Penelua patrz Peneus. 
Fenelopa, ao, i -ć, es, i. żona Ulis¬ 
sesa. matka Tolemaka; stąd; Pe- 
nelopBus, a, om, należący do Pe- 
nelopy. 

Penat, przyim. rządzi przyp. 4 
przy, co do miejsca, pene9 quem 
iflilos sit; w ręku, w posiadauin, 
w mocy, penes reges summa po- 
testas est. w ręku królów jest naj¬ 
wyższa władza; penes te culpa est, 
twoja wina; penes te cs? czy je¬ 
steś przy zdrowym umyśle? 

Fenetr&bilis, e, przenikliwy, cor- 
pus p. teto; przenikający,, frigus, 
poet. 
Penetr&li8, e, wewnętrzny, środ¬ 
kowy; rzcczow. penctrale i peno- 
tral, alis, fu w licz. mn. peuetro- 
lia, wewnętrzna część domu lub 
świątyni. 

Penitro, 1. przenikać, wkradać, się, 
wchodzić, wciskać się, przedzierać 
się, właś. i przenoś, ad urbes, ad 
aures, in palaestmn; ad sensom 
judicis: hominum ratio iu coelum; 
także przech.; sinus Illyricoi; pe- 
netratis gentibus. 

Feneus, lub Cos, i, m główna no¬ 
ka w Tessalii; jako bożek rzeczny, 
ojciec Cyreny, »tąd: a) Peneis, 
Tdis, i. należąca do tśj rzeki, un- 
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da; h) PenSius i Peneus, a, um, 
należący do tćj rzeki, od nićj 
przerżnięty, arva, Tempe. 

Pemcillum, i, n. lub -us, m. pę¬ 
dzel; stąd: przenoś, o malarstwie 
i sty listy cznćm przedstawieniu. 

Peninsula, patrz paeniusula. 
Fenimis, patrz penninns. 
Penie, is, m. ogon, członek męzki. 
Penitus, przt/sl. wewnątrz, głębo¬ 
ko, p. iu Thraciam se abdidit, 
saxum p. eicisum; daleko, p. re~ 
postae gentes; terrae penitns pe- 
nitusąue jacentes, poet.; -przenoś, 
głęboko, ea animis p. mandate; 
b) usilnie, serdecznie, rogare; c) 
loki ad nie, gruntownie, ridere, noś¬ 
ne, perspicere, intelligere, perri- 
dere; d) zupeluic, całkowicie, Dal- 
matia p. tum subacta; se p. per- 
diderunt; p. expers alicujus rei; 
p. diffidere; non p. reprehen- 
dere. 

Penius, ii, m. rzeka w Kolchidzie. 
Penna, ae, z. pióro, w licz. poj. 
i mu. skrzydła; latanie lot; poet. 
pennas erplicare, ccleritate pen- 
uae etfugere neccm; pióra u strza¬ 
ły i strzała, poet.;—przenoś, pen- 
nas mihi incidcrant, podcięto mi 
skrzydełka; także: hnmilis dcci- 
sis penni3, pozbawiony majątku. 

Pannatue, a, um, skrzydlaty, 
w pióra i skrzydła opatrzony. 

Penńiger, era, eram, skrzydlaty, 
mający pióra i skrzydła, geuus 
animautium. 

Fenninus, a, um, Peniński, mons 
lub samo Pcmiiuus, góra ś. Ber¬ 
narda; Alpes lub juga, pasmo 
gór od góry ś. Bernarda, aż do 
ś. Gotarda. 

Fonnula, ae, f. piórko, skrzy¬ 
dełko. 

FenstLis, e, wiszący, zawieszony, 
urse; na arkadach urządzony, wi¬ 
ężący, horti. 

Penaio, 3nii, 5. płaca, termin wy¬ 
płaty; u późn. pis. nakład, po¬ 
datek. 

Pensito, 1. ważyć, ściśle odwa¬ 
żyć, lanam; przenoś, dokładnie 
rozważyć, roztrząśnąć, aliąuid; 2) 
wypłacić, zapłacić, rectigalia, stl- 
peudium; praedia, quae pensitant, 
posiadłości, od których należy się 
podatek, danina. 

Peneo, 1. ważyć, odważyć, an- 
rum; — przenoś, a) rozważać, roz¬ 
poznawać , zastanawiać się nad 
czćm, mićć wzgląd na co, ho¬ 
stia rires; consilium, honesta; stąd: 
z przy im. ei i 6 przyp. lub sa¬ 
mym .6 przyp- oceniać, szacować, 
amicum ex factis; scriptores cadem 
trutina; vires magis oculis quam 
ratione; z przyp- 6 porównywać, 
adrersa secnndis; nova maleficia 
reteribus malefactis; b) nagradzać, 
powetować, beneficia im pensa exi~ 
gua; 2) zapłacić, opłacie, aliquid 
aliquare; — przenoś, odpokutować 
za co, przypłacić czem. vulnus 
Yulnere; ncce. 

Pensum, i, n. rzecz odważona, 
mianowicie wełna rozdawana nie¬ 
wolnicom pod wagą na robotę 
dzienną, stąd: pensum trahere; 
carpcntes pensa puellae; przenoś, 
zadanie, powinność, urząd. 

Penius, a, um, ważny, stąd: ni¬ 
hil pens! habere, mićć za nic, nic 
dbać, być na wszystko obojętnym; 
ncc quicquam pensi habero lub* 
ducere, żadnej wagi, żadnej war¬ 
tości do czego nie przywiązywać, 
nie uważać na co. 

Fenteiieua mons, góra w Attyce 
sławna białym marmnrem; przy¬ 
miotnik Pentelicus, a, um, nale¬ 
żący do tćj góry, Herma©, po¬ 
piersia zrobione z marmuru tćj góry. 

Pentćris, is, i. okręt o pięciu rzę¬ 
dach wioseł. 
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PenthMilfta, ae, i. królowa Ama- 
zóoek, sprzymierzona z Pryamem. 

PentHeus, ei, lub cos, w. król 
Tebański, wnuk Kadmusa; stąd: 
m) Pentheus, a, uin, do Penteu- 
sa odnoszący się; 6) Penthldes, 
ae, m. potomek Penteusa (Likurg). 

Pemiria, ae, z. niedostatek, brak 
czego, ©dendi, cibi, ciyium. 

Fenua, ua Inb i, m. ii. lub pe- 
num, i, *. lub penus, Óris, n. 
zapas żywności, jej skład. 

PeparSfchua, lub -os, i, i. wyspa 
na morzu Egiejskićm z miastem 
tegoż nazwiska, 

peplum, i, *. lub -us, i, *»• su¬ 
knia zwierzchnia wspaniała, którą 
na uroczystości obchodzonćj co lat 
pięć w Atenach na cześć Miner- 
wy strojono jćj posąg: 2) w ogó¬ 
le: zwierzchnia szeroka suknia ko- 
bioca. 

Per, przyim. rządzi przyp. 4; 1) 
w przestrzeni, a) oznacza: przej¬ 
ście przez nią, przez, po, z; san- 
guis per renas in omne corpus 
diffunditur; permanus, z ręki do 
ręki; p. domos, z domu do do¬ 
mu; b) oznacza ruch w jakićm 
miejscu lub znajdowanie się, roz¬ 
łożenie się na nićm przedmiotu, 
po, wśród, transire p. corpora, 
przejść po trupach; eąuites per 
oram maritimam erant dispositi; 
spurna fluit p. armos; p. forum; 
p. munitiones; p. gradus, p. ma¬ 
rę; p. temonem; p. silras p. ca¬ 
stra, p. compita, p. herbas; p. fe- 
ras; ire p, uiubras, w cieniu, 
w krainie podzicmnćj, p. Apu- 
liam, p. Italiam;—przenoś, ozna¬ 
cza a) przejście przez różne oko¬ 
liczności, przez różne koleje, per 
tot imperia ad suminum fastiginm 
eTectus; p. multa ac varia ofłicia 
atqu© honores ad administratio- 
uem Tenit: per rarios casus, per 

tot discrimina rerum tendimus in 
Laiinm; per omnia, wszędzie, we 
wszystkićm; fortuna per omnia 
humana poteDs; Ó) środek czyli 
narzędzie: przez, za pomocą, per 
Anci fiiios occisus est; i tak zwy¬ 
kle o osobach: per me, per te, 
per sc, sam z siebie, sam przez 
się, bez pomocy, per me tibi ob- 
stiti; per se wirtus esset ezpeten- 
da; ea facere ipsa per so laeti- 
tiam; także: pex literas, listownie; 
per ©pistolas et munera rogatus; 
per insidias caesi suut; p. manus, 
rękami; peT vim, p. contumotiam; 
p. yirtutem; p. Bimulationem; p. 
causam, p. ludum et jocum, czę¬ 
ściej jednak używa się w tćm zna¬ 
czeniu przyp. 6; p. fidem fallere 
aliąuem, pod pozerem, pod za¬ 
słoną dobrój wiary oszukać kogo; 
c) zasadę, czyli powód: dla z, 
przez, z przyczyny, per astatem, 
p. avaritiam, p. metum, p- glo- 
riam; p- iram; per haec, dla te¬ 
go; szczegół, o osobach lub rze¬ 
czach, które za pomagając© lub 
przeszkadzające przyczyny są uwa¬ 
żane: dla, z, z przyczyny, urbs 
recipi, per Antiochum, non po- 
terat; si p. valetudincm posses, 
gdyby ci stan zdrowia pozwolił; 
si per fata licuisset; per me li¬ 
cet, z mojćj strony,'co do mnie, 
nie przeszkadzam; si per t© frui 
libertate non licet, z twojćj przy¬ 
czyny; si per tos licitum erit, je¬ 
żeli z waszćj strony nie będzie 
przeszkody; stąd: przy prośbach, 
zaklinaniach, przysięgach, dla, na, 
oro te per deos, per dcxtram; 
i t. p. per deos jiirare; per deos 
immortałes; 2) co do czasu: o) 
przy wyrażeniu trwania czynno¬ 
ści, na pyt. jak długo? przez, per 
ąuinos dicS; decem p. dies ludi 
sunt facti; per duas noctes; p. duos 
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menses; p. hosce annos; p. septem 
regcs; p. biduum; b) na pytanie: 
kiedy? podczas, w, per eos dies; 
p. noctcm; p. idem tempus; p. hoc 
tempus; per somnum; p. conci- 
lium; per Indos; p otia; p. in- 
diicias; p. multa bella. 

Fora. ae, i. wór, torba. 
Perabsurdus. a, um, bardzo nie¬ 

dorzeczny. 
Per&ocommoditus, a, um, bar¬ 

dzo stosowny, przyzwoity. 
Peracer, cris, crc, bardzo ostry. 
Per&oerbus. a, um, bardzo cierp¬ 
ki, przykry, peracerbum mihi est. 
bardzo mi jest przykro. 

Feraotlo, ónis, i. wykonanie, usku¬ 
tecznienie; 2) dokończenie, aetatis. 

Ferawjuto, pnytt. bardzo ostro; — 
przenoś, dowcipnie, przenikliwie. 

PeraoGtus, «, um, bardzo ostry; 
o glosie; bardzo donośny;—prze¬ 
noś. bardzo dowcipny. 

PeradolMoena, tis, mlodziuchny. 
Peradolesoentulus, i, m. młodzie¬ 
niaszek. 

Peraea Bbodiorum, pobrzeże w po¬ 
łudniowej części Kary i. 

Peraea, ae, z. miasto w Argoii- 
dzie. [żnicy. 

Peraeęue, pnytl. równie, bez ró- 
Feraglto, 1. gonić, poruszać, nie¬ 

pokoić, hostes. 
Pwr&co, egi, actum, 3. przerabiać, 
przewracać, uprawiać, huraum; 
odbywać, navigationem, cursum, 
concilia, conrentus, comitia; — 
poet. <iuuai sol duodeua peregit 
dgna; stąd: przeżyć, przepędzić, 
Titam, aetatem, noctcm; wykouać, 
uskutecznić,incepta, mandatu, po- 
stnlata; jusjurandom; dokończyć, 
coeptas antę laudes; cetera, ut or- 
sui est, peregit; coasulatu perac- 
to, po ukończeniu konsulatu; do¬ 
prowadzić do końca, odegrać, fa- 
Dułam, skargę, proces aż do wy¬ 

rzeczenia wyroku doprowadzić, 
causa m rei, albo ścigać oskarżo¬ 
nego , aż do jego potępienia, póki 
nie będzie za winnego uanany, 
rtum: poet. ense latus, przeszyć, 
przebić; dona p. porozdawać da¬ 
ry; fortunain p. wytrzymać, znieść; 
opisywać, beli o res gestas; roz¬ 
myślać, rozważać, animo atiquid- 

Peragratio, ónis, i. wędrówka, 
przejażdżka. 

Poragro, 1. przojśe, przejechać, 
przewędrować, zwiedzać kraję, pro 
rincias, agros; poet: litora classe; 
bier. terras esse peragratas;—prze¬ 
noś. latebras suspicionum, prze¬ 
niknąć, odkryć powody do po¬ 
dejrzeń; b) bez przyp. 4, dojść, 
dostać się gdzie; - przenoś, ea fa¬ 
ma peragrarit; per animos homi- 
num, przeniknąć skrytość umy¬ 
słów ludzkich. 

Feraman*. tis, bardzo przywią¬ 
zany, uostri. 

Peraznantor. priyal. bardzo mile, 
uprzejmie, serdecznie, obscrvare 
aliąuem. 

Ferambulo, 1. przechodzić, zwie¬ 
dzać, rura; — przenoś, frigus pe- 
rambulat artus, zimno przenika 
członki; crocum fioresque per- 
ambnlat fabuła (o ulubionój sztu¬ 
ce teatralnćj) poet. 

Feramplua, a, um, bardzo wie\- 
ki, b. obszerny. 

Per augustę, przysł. bardzo ciasno, 
b wązko. 

Perangustus, u, um, bardzo cia¬ 
sny, bardzp wązki, fretum, via. 

Ferantiquus, a, um, b. dawny. 
Ferappositus, a, um, bardzo sto¬ 
sowny, b. przyzwoity, alicni- 

Ferarduus, a, um, bardzo trudny 
do wykonania, perarduum est do- 
monstrare. 

Perargtttus, a, um, bardzo do 
wcipny. 
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Perarm&tas, *, uo, dobrze uzbro¬ 
jony. 

Ferfcro, 1. przeorać; — przenoś, mj 

pomarszczyć, rugis ora; 1) pisać, 
blandis rerbis- 

Pmttonte, przysl. bardzo nważ- 
nie, aadiro. 

Fsrftttentua, a, um, bardzo uważ¬ 
ny, ani mus. 

Perbaoohor, 1. spędzić na biesia¬ 
dach. multos dics- 

Perbeatus, a, um, bardżo szczę¬ 
śliwy. 

Porbelle, przygt. bardzo dobrze, 
zgrabniutko. 

Parbeno, p rzygi. bardzo dobrze. 
Perbenewólua, a, urn, bardzo ży¬ 
czliwy, alicui. 

Perbenlgne, przysL bardzo ła¬ 
skawie. 

Perbibo, bibi, 3. wypić, wyssać;— 
przenoś, brać w siebie, wciągać, 
terra lacrimas [mujący. 

Parblandua, a, urn, bardzo uj- 
Perbonua, a, um, bardzo dobry. 
Perbrevia, e, bardzo krótki, p. 
tempore lub samo perbreri, w krót¬ 
kim bardzo czasie. 

Perbroritor, p rzygi. bardzo krótko, 
ezponerc, attingere. 

Paroallesco, callui, 3. odrętwieć;— 
przenoś, stracić czucie, ciritatis 
paticutia pcrcalluerat; 2) obezna- 
wać się z czćm. usum rerum. 

Peroarua, a, um, bardzo drogi. 
Porcautua, a, um, bardzo ostrożny. 
Feroelebro, 1. bardzo rozsławiać, 
rersus; na atr. bier. słynąć. 

PeroóLer, celeria, e, bardzo pręd¬ 
ki , rączy. 

Peroeleritor, przysl bardzo prędko. 
Peroello, culi, cal sum, 3, uderzyć 
grał to wilie, alicui femur; aliquem 
genu; obalić, wywrócić, rzucić 
o ziemię, stąd: pobić zupełnie, 
h«M«i; — przenoś, m) zniszczyć, 
zgubić, obalić, imperium; b) prze¬ 

razić, zatrwożyć, przestraszyć, ti* 
morę perculsa ciritas; deorumira 
percelli; perculsus plaga. 

Feroenaeo, ceasui, 2. przęjrzćć, 
oglądać, przebiedz w rachunnku. 
obliczyć, perć. promerita nume- 
r&ndo: oceniać, oratioues; przejść, 
przejechać, Thessaliam; to tum or- 
oem. 

Ferceptio, onis, i. zebranie fro- 
gum;—przenoś, poznanie, pojęcie, 
nauczenie się. 

Feruło, clri, cltum, 4. i percieo 
2. wzruszyć, pobudzić, stąd: per- 
citus; a) poruszony, pobudzony, 
uniesiony, irł; b) poiywczy, ła¬ 
twy de poruszeń, burzliwy, gwał¬ 
towny, ingenium. 

Fercipio, cepi, ceptum, 3. chwy- 
tac, zbierać, otrzymać, fructuK 
(wlaś. i przenoś); praemia; poet.: 
auras, chwytać powietrze; otrzy¬ 
mać wrażenie za pomocą zmysłów, 
wiedzióć, słyszćć i t. p. sensibus, 
oculis (visu), auribus aliquid; lub 
samo perć., sonom, luctus, quo- 
relas; fugam; percepta fugaTre- 
yirorum; percipite diligenter, quae 
dicam (słuchajcie); perć. rolupta- 
tem, saluhritatem; pojąć, zrozu¬ 
mieć, nauczyć się, usum rei mi¬ 
li taris; praecepta percepta habue- 
rat; nomen perceptum usu a no- 
stris (znane, wiadome); ratioue 
aliquid; ut cito dicta percipiant; 
facilius aliąuid; percepta artis, za¬ 
sadniczo wiadomości. 

Poroóło, 1. przecedzać. 
FeroómU, e, bardzo uprzejmy, 
grzeczny. 

Feroommóde, priysi. bardzo do¬ 
godnie, b. dobrze, accidit; fac- 
tum est. 

FeroommĆdua, a, um, bardzo do¬ 
godny, wygodny. 

Forooot&tio, ónis, z. dowiadywa¬ 
nie się, zapytanie. 
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Peroontator, <5ris, m. zapytujący, 
wywiad ujący się. 

Percontor i percunctor, atus, 1. ba¬ 
dać, wywiadywać się, zapytywać, 
aliquid. aliqucm aliąuid.solębat es; 
me percontari discipliuam augurii; 

. & pcritis; illo me dc nostra repu- 
lica percoutatus est; ze zdaniem 

pyt. i względ. percunctabere doc- 
tos, qaa rationu. 

Peroo<iuo f coxi, coctum, 3. prze¬ 
gotować; — przenoś, doprowadzić 
do dojrzałości, mora percoquit 
uvas. 

Percrebresco, crcbrui, 3. rozgła¬ 
szać się, rozszerzać się, rozcho¬ 
dzić się, fama, opinio. 

Percrepo, crcpui, crepTtum, 1. 
bardzo brzmieć, rozlegać się, lu- 
cus pcrcrepat vocibus. 

Peroulsua, a, urn, patrz percello. 
Percultor, oris, m. czciciel, wiel¬ 

biciel, doctorum. 
Percunct-, patrz percont-. 
percupidus, a, wm, bardzo chci¬ 

wy; bardzo przywiązany do ko¬ 
go, tui. 

Peroupio, Crc. mocno pragnąc. 
Pereurióaus, a. urn, bardzo cie¬ 

kawy. [czyć, vulnus. 
Peroilro, 1. uleczyć, doskonale le- 
Percurro, cucurri lub curri, cur- 
sum, 3. nicprzech. aj przebiedz, 
przeskoczyć, per terno nem; /^po¬ 
śpieszyć dokąd, dojechać, dobiedz, 
z przyim. ad lub in i 4. przyp.; 
Philam; ci tato equo Cales; 2) 
pnech. przebiedz, przejechać, a- 
grnm Picenum; conventus omnes; 
pectine telas; poi lico chordas; iter 
(o rzekach); — przenoś, aj prze¬ 
biegać, salubritas omnes partes 
anni pcrcurrit; multa legendo; pa- 
ginas; bj przebiegać w mowie, o- 

owiadać, multas res oratione; quae 
rcvitcr a te percursa sunt; c) prze¬ 

biegać w myśli, multa auimo. 

Percuraitio, Onis, przebieganie, 
przejazd, Italiae. 

Percuralo, Cnis, ż. przebieganie;— 
przenoś, przebieganie prędkie 
w mowie lub w myśli rozmaitych 
rzeczy, pfoptor ani mi multarum 
rerum brcvi tempore percursio- 
nem. 

Perourao, 1. przebiegać, finibus 
nostris. 

Percuaslo Cnis, i. uderzenie, ca- 
pitis; digitorum (pstrykanie pal¬ 
cami); wybijanie taktu w muzyce, 
rntinerorum, intcrral lorom. 

Perouaaor, oris, zabójca, zwłasz¬ 
cza nasłany, namówiony. 

perouMua, us, m. gwałtowne ude¬ 
rzenie, pchnięcie. 

Percutio, cussi, cussum, 3. prze¬ 
bić, przeciąć, przeszyć, rostro na 
rem; aliquem lancea, pectus; 2) 
gwałtownie, mocno bić, uderzać, 
forem virga; januam manu; poet.: 
pal mis percussa lacerlos; aliquem 
fulminć, turres dc coelo; poet.: 
pennas p , latać; lyram , grać; stąd: 
a) ranić, ciput. brachium gladio: — 
przeuoś. zadać ranę, zranić, bole¬ 
ścią dotknąć, pcrcussus rulnere 
fortunie, calamuatc; przerazić, za- 
trwożyo, percussus atrocissimis li- 
teris, 8Uspicioac; pcctora parore; 
aliqucm inani cogitatione (przez 
samo urojenie, przywidzenie na¬ 
bawić strachu); opanować, amo- 
re; b) zabić, zamordować. aliqucm 
fusti, secun; mana Diocletiani per- 
cossus est; feras; stąd: foedus, 
zawierać przymierze (ponieważ 
przytem zabijano bydlę na ofiarę); 
c) odrwić, oszukać, aliqaem. 

Perdifffcilia, e, bardzo trudny, a- 
ditus, quaestio. 

Pordifiloiliter, przyal. bardzo tru¬ 
dno. 

Perdlffnus, a, um, bardzo godny, 
aliqua re. 
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Perdlllfena, tis, bardzo pilny, sta- 
rowny, troskliwy. 

Perdiligenter, przysl. bardzo tro¬ 
skliwie. 

Ferdiscc, didici, 3. doskonało się 
nauczyć. 

Perdiierte, przytt. bardzo wymo¬ 
wnie. 

Perdite, przytł. nader źle, so ge- 
rere. 

Perditor, oris, m. niszczyciel, rei- 
publicae, dignitatis. 

Perdltua» a, um, zgubiony, stra¬ 
cony, bez nadziei, bez ratunku, 
aeger. yalctudo, res, judicia; szcze¬ 
gół. luctu, moerore (w smutku po¬ 
grążony); w znacz, morał.: zły, 
zepsuty, nie do poprawienia, ado- 
lescens, mores. 

Perdia* przysl. bardzo długo, przez 
długi czas. 

Perdiuturn.ua, a, um, bardzo dłu¬ 
gotrwały. 

Perdiwea, divltis, bardzo bogaty. 
perdix, Scis, %i. i ż. kuropatwa, 
perdo, dldi, dttum, 3. (daw. cz. 
ter. tryb. łącz. perduim), marno- 
wać, trwonić, oleum et operam, 
tempus; stąd: stracić, oculos, li- 
beros, regem, naves, agrum, ci- 
Yitatem, imperium; przegrać spra¬ 
wę, litem, causam; przegrać 
w grze, sic no perdiderit, non 
cessat perdcrc lusor; poet.: zabić, 
serpentem; arma p., rzucić broń, 
uciekać; zgubić, nieszczęśliwym 
zrobić, amicos; se ipsos penitus 
perdiderunt. 

Perdóoeo, docui, doctum, 2. do¬ 
skonale uczyć, aliquem; aliquem 
aliąuid; z 4 przyp. i tryb. bez. 

Perdootus, a, um, bardzo uczony, 
usposobiony. 

Perdóleo, dolni, dolltum, 2- bar¬ 
dzo ubolewać, smucić się, z 4. 
przyp. i tryb. bez., suam yirtutem 
irrisui fore pćrdolucrunt. 

Perdómo, domui, domltum, 1. pod¬ 
bić, uskromic, ujarzmić, tauros; 
pcrdomitique sunt omnes; Latium; 
Apulia. 

Ferduoo, duzi, duetum, 3. dopro¬ 
wadzić, przyprowadzić, aliąuem 
Komam; Legionem in Allobrogas; 
comprebensos ad Caesarem; omnea 
nayes ineolumes; do pewnego miej¬ 
sca i pewnej wysokości doprowa¬ 
dzić, przeciągnąć budowle, mu- 
ry, rowy, wodę i t. p., murum 
fossamąue ad montem; munitiones 
in castelła i t. p., turris altitudl- 
nem ad contabulationcm; przecią¬ 
gnąć, doprowadzić do pewnego 
czasu, ad mediam noctem; in se¬ 
rum; ad centesimum annum; — 
przenoś, doprowadzić, rem ad ex- 
tremum casum, do ostateczności; 
wynieść, &liquem ad sum mam di- 
gnitatem; ad honores amplissimos; 
także: nakłonić, aliqucmad łubin 
suam sententiam; ad suam volun- 
tatern; aliquem ad se; 2) namaścić, 
corpus odore ambrosiae. 

Perductor, oris, m. stręczyciel. 
Perduellio, ónis, i- postępowanie 
nieprzyjacielskie; zbrodnia stanu, 
targnicnie się na rząd, na władzę. 

Perdueliia, is, m. nieprzyjaciel 
zbrojny. 

Perduim, patrz perdo. 
Ferddro, 1. wytrzymać, trwać, in 

longum aerum. 
Peredo, 6di, Csum, 3. przegryźć, 
niszczyć, quos durus amor crudeli 
tabe peredit 

Feregre, przysl. na pyt gdzie? 
nie w domu, w obcej stronie, ha- 
bitarc; na pyt skąd? z obećj krai¬ 
ny, prodigia p. nuntiata; na pyt. 
dokąd? w obce strony, exire; — 
przenoś, peregre est animus sine 
corpore velox, umysł daleko bu¬ 
ja, zapuszcza się w głębokie my¬ 
śli, poet 
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Peragrln&bundus, będący w chęci 
podróżowania. 

Feregrin&tio, 5nis, l wędrówka, 
zwiedzanie obcych krajów. 

Peregrlnator, 6ris, f*. wędrownik. 
Feregrinlt&a, Łtis, i. cudzoziem- 
czy zna, mowa i obyczaje cudzo¬ 
ziemskie, infusa est in urbem, 

Peregrfnor, 1. być obcym, cudzo¬ 
ziemcem, in urbe; 2) podróżo¬ 
wać; — przenoś, animas tonge la- 
teque peregri natur. 

Poregrmua, a, um, obcy, cudzo¬ 
ziemski, divitiae: rzeczow. cudzo¬ 
ziemiec, nie mający prawa oby¬ 
watelstwa tam gdzie przebywa, 
nicobywatel; stąd: prorincia pe- 
regrina lub sors inter peregTinos, 
urząd sędziego rozstrzygającego 
sprawy między cudzoziemcami 
przebywającymi w Rzymie; — 
przenoś, nieświadomy, aures; orar- 

tor in nutia re debet esse pere- 
grinus. 

Ferelegans, tfs, bardzo piękny, 
kształtny, udatny, oratio. 

Fereleganter, 'przysl. bardzo pię¬ 
knie, wybornie, diccrc. 

Perełoąuene, tis, baTdzo wymo¬ 
wny. 

Perenmls, e, tyczący się przepra¬ 
wienia się przez rzekę, auspicia. 

Perendle, przytl. po jutrze. 
Perendinus, a, um, pojntrzejszy, 

dies- 

Poronna, patrz Anna. 
Poreanls, c, cały rok trwający, 
zostający, militia;—przenoś, trwa¬ 
ły, nieustanny, eontinc te iu tuis 
perennibus studiis; fons, aquae, 
amnis (nieustannie płynące); nic- 
poźyty, monimentum acre peren- 
nius. 

Forennlt&a, Stis, z. ciągłe trwanie, 
trwałość, fontium. 

Perenno, 1. trwać przez wiele lat. 

Pereo, perii (pertri), perltum, pe- 
rtre, przejść, odejść, stąd: oj zgi¬ 

nąć, przepaść, życie stracić, u- 
mrzeć, proetio, w bitwie; morbo 
lub a morbo, skutkiem choroby; 
ex Yuineribus; pereundum sibi es- 
sc; peream, si lub uisi lub ni, 
niech zginę, jeżeli lub jeżeli nic, 
(rodzaj przysięgi); amorc, przepa¬ 
dać z miłości, szalenie się zako¬ 
chać; o przedmiotach nieżywot¬ 
nych: niknąć, ginąć, urbes fun- 
ditus pericrunt; regna peritura; 
nii perit, topnieje, poeb; ty pod 
względem znaczenia: upaść, pod¬ 
upaść, meo vitio pereo; o rzeczach 
nieżywotnych: być straconym, ne 
opera et oleum perierit; si anxi- 
lii perierunt tempera; upadać (o 
procesie) quia multis actiones et 
res peribant 

Pereąulto, 1. przejeżdżać się kon¬ 
no, per agmen; inter duas acies; 
ea ria ionge; objeżdżać, aciem. 

Pererro, 1. błąkać się, krążyć, 
zwiedzać, forum; freta; pererrato 
ponto; — przenoś, aliąuem totum 
luminibus, obejrzeć całego, przy¬ 
patrzyć się. 

Pererudltua, a, um, bardzo li¬ 
czony. 

Pereundum, patrz pereo. 
Perexcelsu8, a, um, bardzo wy¬ 
soki, wzniosły. 

Ferex5gue,pr2y$ł- bardzo szczupło, 
skąpo, praebere. 

Farexiguu«, a, um, bardze Szczu¬ 
pły, w malćj ilości, semen; spa- 
tium; b. krótki, dies. 

PerfacSte, przytl bardzo dowci¬ 
pnie, dicta. 

Per face tur, a, um, baiuzo do¬ 
wcipny. 

PerJTaeUe, nader łatwo. 
Ferf&ciUs, e, nader łatwy; perfa- 

cile factu, rzecz bardzo łatwa do 
wykonania; z tryb. bez. sententias 
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mpetrari pcrf. cst; 2) grzeczny, 
uprzejmy, chętny, in audiendo- 

Perfacundus, a, om, bardzo wy¬ 
mowny. 

Perfamiliiri*, e, bardzo poufały, 
a li en i; tzćczow. pizyjacicl poufały. 

Perfecta, przysł. doskonale, eru- 
ditus. 

Ferfectio, ©nis, ż. wykończenie, 
dokonanie, doskonałość, maximo- 
ram operum. 

Ferfeotor, oris, f*, wykończający, 
udoskonalający. 

Perfecta*, af um, wykończony, 
doskonały. 

Ferferens, tis, cierpiący, wytrzy¬ 
mujący, injuriarum. 

Perfero, tuli, latum, ferre; do¬ 
nieść do miejsca, do celu, lapis 
non pertulit ictum, nie doleciał, 
nie trafił; akcus fluminis non per¬ 
tulit grafisśtmaa navcs; quos pa- 
Tor pertulerat in silras, zaniósł, 
zapędził; zatrzymać, zachować, in- 
trepidos ad fatanorissima młtus;-- 
przenoś ał ponieść, wytrzymać, 
poenim decea annorum: w ogóle: 
znieść mężnie, wycierpieć, onus, 
crociatus, omnes indignitates eon- 
tameliasque, servitutem, seditio- 
nem, luiuricm, rigilias; także: 
omnes; bj popierać, legem, roga- 
tionem, zrobić, żeby wniosek do 
prawa został przyjętym; perfertur 
icx; 2) przenieść, zanieść, donieść, 
literas, mandata ad aliąuem; nun- 
cium alicui; praedam JRomam: per- 
ferri, dojść, fama Bomam pcrla- 
Ufcst; dostać się, przejść, agrum 
perferri adpaucos; samo perferre, 
przynieść wiadomość, uwiadomić, 
eąuites pertulere, consulem obsi- 
deri; na str. bier. otrzymać do¬ 
niesienie , być uwiadomionym, per- 
fertur ad me. 

Ferfioio, feci, fectum, 3. wyko¬ 
nać, uskutecznić, dokonać, opus. 

nallum, munitionem, pontem, co 
vata, cogitata, mandata; skończyć, 
tellom; przeżyć, skończyć, cen- 
um aunos; odbyć, comitia, lu¬ 
strom, censum; doprowadzić do 
skutku, senatus consulta: zrobić, 
dokazać, ze spój. ut, eloąoentia 
perfecit, ut- prirarentur. 

PerfldaiU, e, bardzo wiemy. 
Ferfidens, tis, pełen zaufania, 

spuszczający się na kogo. 
Perfidia, ae, z. zdrada, wiaroło- 

mność, przeniewierzenie się. 
Perfidiose, przysł zdradliwie, wia¬ 

rołomnie. 
Pertidióiua, a, nm, zdradliwy, per- 

fidiosum est lidem frangere. 
Perfidii*, a, um, zdradliwy, wiar 

roiomny, x>crfidum ridens, poet- 
Perflabilis, e przewiewny, na 
przewiew wystawiony. 

Perflagitióaus, a, um, bardzo wy- 

stępny. # . . 
Perflo, 1 przewiewać, tema tur¬ 

binę; dąć, wiać na co, z prryp 4 
i przyim- ad. 

Ferfluo, przepływać, przeciekać;— 
przenoś, wydać się z czem, nie 
zachować tajemnicy, kac atque il- 
lac perfluo. 

Pfcrfódio, f5di, fossum, 3. prze¬ 
kopać, przebić, parietem; wyko- 
pać, fretum manu. 

Performidolóaus, a, um, bardzo 
lękliwy, bojażliwy. . 

Perfóro, 1. dziurawić, przebić, 
przewiercić, alitjuid rostro, ensc, 
spiculis, uno ictuj odkryć widok, 
Stabianum; duo lumłna perforata; 
przedziurawić, zatopić, triremem. 

perfrćmo, ?ęe, szum, dźwięk wy¬ 
dawać. 

PerfrtKłuem, tis, bardzo ludny, 
emporium. 

PerMoo, fricui, friełtum i frictum 
1. nacierać, namaszczać; caput un- 
guento: caput, skrobać się ▼ glo- 
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wę; wahać się, nie wiedzieć co 
począć; fronteta, os, stracić wstyd, 
czoło, stać się bezwstydnym. 

Perfrigidua, a, um, bardzo zimny. 
Perfringo fregi, fractum, 3-prze¬ 

łamać, połamać, rozbić, zniszczyć, 
aliąnid dolabra; claostra, murd- 
tiones, tabulationem i t. p.; także: 
nares perfregerant proras;— prze¬ 
noś. zniszczyć, zniweczyć, obalić, 
lęges, decreta scnatus, jus civile 
potentia; omnia cupiditate ac fu¬ 
roro; 2) przełamać, siłą sobie dro¬ 
gę utorować, acicm phalangem. 
hostiom; — przenoś, pokonać tru¬ 
dności, omues angusti&s, omnes 
altitudines; animos, siłą wymowy 
poruszyć. 

Perfruor, fructus, 3. używać czego 
z przyjemnością, auctontatc, glo¬ 
ria, lando: salva republica; tak¬ 
ie: ad perfruendas Yoluptatcs; 2) 
spełnić, mamlatis. 

Perfuga, ae, m. zbieg; — przenoś, 
odstępca, p rżenie wiercą. 

Psrfugio, fugi, fugi tum, 3. ucie¬ 
kać, szukać schronienia, Corin- 
thom; ad aliquem; uciekać do 
nieprzyjaciół, przejść na stronę 
nioprzyjaciół, ad aliqucm; iii cas¬ 
tra Cacsaris; ad impeTatorcs no- 
stros. 

Perfdgium, ii, «• miejsce schro¬ 
nienia, przytułek, nullum perfu- 
gium ac praesidium salotis 

Parfunotio, ónis, ż- odbywanie, 
wykonywanie, laborum; piasto¬ 
wanie, sprawowanie, honorum. 

Perfundo, ludi, fusum, 3. oble¬ 
wać, polewać, zmoczyć, lacrimis; 
porfudit toto corpore sudor; kąpać, 
pecus fluviis; na str. bier. być 
oblanym lub oblać się, kąpać się, 
aliqua re; poet.: ostro perfusao 
vestes, suknie purpurowo farbo¬ 
wane; — przenoś, napełnić, prze¬ 
pełnić, przejąć czćm, religione 

animum; horror me porfudit; per- 
fundi laetitia, gaudio, timore, mętu. 

Perfungor, funetns, 3. odbywać, 
sprawować, wykonywać, rebus 
amplissimis; piastować, honori- 
bus; munere et gravi opero; czę¬ 
sto: wytrzymać, przebyć, znieść, 
Jaboribus, molestia i t. p.; per- 
functus, ten który co przebył, 
wytrzymał, periculis; zaś: per- 
functuin periculum w znacz. bier. 
niebezpieczeństwo, które kto prze¬ 
był, Cic. Seit. 4.; rzadko: uży¬ 
wać z przyjemnością, bonis omni¬ 
bus; cpulis. 

Perfuro, gre, bardzo szaleć. 
Pergamum,i,».lub Pergamus lub 
-os, i, ż. u poet.: Pergama, oram, 
n. twierdza Troi; stąd; Perga- 
mcus, a, um, Pergamejski, Tro¬ 
jański; 2) miasto w Mizyi W., sto¬ 
lica królów państwa Pergamej- 
skiego; stąd: Pcrgamćnus, a, um, 
Pcrgamcń3ki, i Pecgameni, orum, 
■m mieszkańcy Pergamu. [szyć. 

Pergaudoo, gro, bardzo się cie- 
Pergo, pcrreii, perrectum, 3. (od 

per i rogo), dążyć, postępować 
dalój, iter; p. ire, z przyim. ad, 
in, adrersum i 4 przyp., p. na- 
Yigare Peloponnesum; stąd: samo 

ergerc, posuwać się, iść dalćj, 
omam; Komam, ad castra, ad fo¬ 

rum; in Macedoni&m adPlandum- 
que; in solitudines; adrersum hos- 
tes; — przenoś, postępować dalćj, 
rzecz dalćj prowadzić, dalej mó¬ 
wić, pergamus ad reliąua; perge 
de Caesare; perge roliąua; często: 
z tr- bez. agorę, inseąui, sciscitan, 
docere, eiplicare i t. p. 

Pergrandia, e; bardzo wielki; p 
natu, w podeszłym wieku, bardzo 
stary. 

Pergratua, a, um, bardzo przy¬ 
jemny, pergratum mihi feceris, 
zrobiłbyś ud wielką przyjemność. 
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Pargrarla, e, bardzo ciężki; 2) 
wiele znaczący, ważny, poważny, 
testis. 

Pergrawiter, przysl. bardzo ciężko, 
dotkliwie, offensns; b. ostro, rc- 
prehendere. 

Perg ula, ae, i. kram, sklep, ga¬ 
nek, budka. 

Pergua, i, 7H. jezioro w Sycylii. 
Permbęo, łribui, hi bitum, 2. eta- 
wiać, przedstawiać; aliqucm suo 
nominc, od siebie jako pełnomo¬ 
cnika); — przenoś, nazywać, vatem 
hanc perlu bebe optimum; w ogó¬ 
le: mówić, glosie, ut perhibent; 
nuntii fuisse perhibentur. 

FerhonorifSoe, przysł. bardzo za¬ 
szczytnie, z wielką czcią. 

Perhonorifious, a, nio, bardzo za¬ 
szczytny, consaintatio; 2) okazujący 
uszanowanie, szanujący, in ali- 
quem. 

Perhorreaco, horrui, 3. drżeć, 
wstrząsać się, aeąuor perhorruit; 
clamore perhorruit Aetne; 2) drżćć 
od strachu, lękać się, toto corpo- 
re: z przyp. 4. hauc raligicnem; 
fugam. 

Pernorridua, a, um, bardzo naje¬ 
żony; stąd: straszny, stagna per- 
homda situ. 

Porhumanitor, przysl. bardzo u- 
przejmie, gizecznie, scribere. 

Perhiunanus, a, um, bardzo ludz¬ 
ki, uprzejmy, grzeczny, senno, e- 
pistola. 

Perłolitatio, ónis, i. doświadcze¬ 
nie, próba. 

Perlclitor, 1. doświadczać, robić 
próbę, rcmigio, wiosłem; pcricli- 
tomur in iis ezemplis; często ze 
zdaniem względnćm: periclitaba- 
tur, quid nostri valerent; stąd: 
być wystawionym na niebezpie¬ 
czeństwo, ut potius Gallorum vi- 
ta, quam legionariorium periclita- 
retur; in acie; ingenii famS; 2) 

przeob. doświadczać, probowac, 
fortunom; periclitandae rires in¬ 
genii; szczegół: narażać na niebez¬ 
pieczeństwo, non est salus peri- 
clitanda reipublicae. 

Fericlymenua, i, tn syn Noleusa 
i Chlorydy. 

Fericulóce, przysl. niebezpiecznie, 
aogrotare, navigare. 

Periculósua, a, um, niebezpieczny 
bcllum; narażający się na niebez¬ 
pieczeństwo, fuissemus in nosmet 
ipsos periculosi 

Perioulum, i, n. doświadczenie 
próba, p. faccre alicujus lub ali- 
cujns rei, doświadczać, próbować, 
periculum sui faccre. dać z siebie 
dowód, zrobić na sobie próbę; in 
isto perlculo, w tem dzieje, w tćm 
piśmie ulożonćm na próbę; 2) nie¬ 
bezpieczeństwo, rneo p., z mojćui 
niebezpieczeństwem, na mój karb; 
poricuio alicujus, na czyją szko¬ 
dę z czyjćm niebezpieczeństwem; 
p. facere alicujus rei, odważyć się 
na co; pericula obire, ingredi, sub- 
ire, suscipere, narazić się na nie¬ 
bezpieczeństwo; p alicui creare, 
confiaro, intendere, iujicere, infer- 
ro, facessere, facere, comparare, 
moliri, narazić, wystawić kogo na 
niebczp.; in pericnlo esse lub yer- 
sari, znajdować się w niebezp.; 
abesse a pericnlo, być dalekim 
od n.; & tergo p. non habere, nie 
być zagrożonym żadnćm niebez¬ 
pieczeństwem; p. est alicui ab ali- 
quo, zagraża komu z czyjej stro¬ 
ny n.; pericnlo certaminis, z oba¬ 
wy lub obawiając się walki; p. 
est, ne-, jest obawa, aby nie-; 3) 
proces, sprawa sądowa, amlconun; 
wyrok, protokół, ut in pericnlo 
suo inscribcrent; perlenia magi- 
stratnnm. 

Peridóneus t a, um, bardzo zdatny, 
dogodny, alicui rei; ad rem. 
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ForUlnatris, e, bardzo jasny, ja¬ 
wny^) bardzo znakomity, zacny. 

p6rimbeciUus,a, um, bardzo slaby. 
Perimo, ćmi, cmptum. 3. całkiem 

odjąć, sensum; zniszczyć, obalić, 
simułacra dcoiuiu; zgładzić, za¬ 
bić, indigna monę pereinptus; prze¬ 
szkodzić, reditum, ludos, cousi- 
lium alicujus. 

Perimpeditus, a, um, pełny za¬ 
wad, nieprzybyty, trudny do przej¬ 
ścia, locus. [dogodnie. 

PerincommMc, przysl. bardzo nie- 
Pcrinconmiodua, a, um. bardzo 
niedogodny, alicui. 

Perinde, przysl równie, podobnie, 
właśnie w ten sposób, z wyraza¬ 
mi: ac, atąue, ut, jak : tamjuam, 
quasi, ac si, jakby, jak gdyby; 
p. taincii, z następ, ut i tryb. łącz., 
tak jednak że-. 

Perindulgena, tis, bardzo pobła¬ 
żający: b. tkliwy, in patrem. 

Perintirmua* a, um, b. słaby, 
peringeuióaua, a, um, bardzo do¬ 
wcipny. 

poriniauus, a, um, bardzo nie¬ 
sprawiedliwy; 2) bardzo niechę¬ 
tny, pcnniquo patiebar aniino. 

Pennsignis, o, bardzo odznacza¬ 
jący Się. 

Perinthui lub -os, 1, i. miasto 
w Tracyi (późn. Heraklea). 

Perinvi8ui, a, um, bardzo zniena¬ 
widzony. 

Perintifcui, a, um, bardzo nie¬ 
chętny. 

Periódus, i, ż. okres (=: ambitus 
Terbom m). 

Feripateticus, a, um, przechadza¬ 
jący się: a ponieważ Arystoteles 
przechadzając się uczył, stąd: 
PenpaMicus, tyczący się szkoły 
Arystotelesa, Peripatetici, orum, 
uczniowie, zwolennicy Arystotelesa. 

FeripóUama, itis, ». zasłona, ko¬ 
bierzec, obicie. 

PerirŁtus, a, um, mocno rozgnie¬ 
wany, alicui. 

Perisoelia, Idis, i. podwiązka. 
PeriBtrózna, 5tis, m. kobierzec, 

obicia. 
perite, przysl biegle, umiejętnie, 
dicere, rersari in re. 

PeritiiouB, patrz Pirithous. 
Pertfcia, ae, ż. biegłość, znajomość 
czego, locorum. 

PerituB, a, um, biegły, umieję¬ 
tny, obeznany zczćm. z przyp. 2 
lub 6, rerum multarum, earum 
regionum; beili nayalis; jurę, scicn- 
tia bcllandi; z przyim. ad i 4 prz. 
ad usum et disciplinam (pod wzglę¬ 
dem): z tryb. bezok. cantare; czę¬ 
sto samo peritus przyfft- i rzćczoic. 

perjucundo, przysl nader przyje¬ 
mnie, z wielką przyjemnością. 

Ferjueundus, a, um, bardzo przy¬ 
jemny, miły, literae, dispntatio. 

perjurium, ii, n. krzyw oprzysięz- 
two. 

Perjuro, 1- krzywoprzysięgać, dii 
perjurati, bogowie krzywoprzy¬ 
sięstwem obrażeni, poct. 

FerjCurus, a, urn, krzywoprzymęz- 
ki, krzy woprzysiężca, poet. kłamca. 

PerUbor, lapsus, 3. przebiegać, 
przesuwać się, rotis undas; dojść 
dokąd, wcisnąć się, dostać się, 
aura f&mae. 

PorlABtus, a, um, nader wesoły, 
per lite, przysl bardzo szeroko, 

rozlegle, p. patere, daleko aię 
rozciągać. 

Perlateo, latui, 2. ciągło się ukry¬ 
wać. 

Perlectio, patrz pellectio. 
Perlego, lćgi, lectum, 3. przeczy¬ 
tać, librom, epistolam; przypa- 
trzyć się w szczegółach, disposi- 
tas coras per atria; o senacie: 
robie przegląd. 

Perlowi*- o, bardzo lekki, malój 
wagi. 
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Parlróter. przyil. bardzo letko, 
bardzo mało, commotus. 
Ferllben*, -libcn ter, patrz perlub-. 

Perliber&li*. e, dobrze wychowa¬ 
ny, szlachetny. 

Ferllberaliter, przysl. bardzo szczo¬ 
drze, uprzejmie. 

Perlloio, patrz pełli ci o. 
Ferłlto, 1. szczęśliwie czynić bo¬ 

gom ofiarę, z dobrą wróżbą; nieo- 
sob. perlitatum est. 

Perlitu*, a, urn, zbroczony, cru- 
delitato sanguinis. 

Perlongus, a, um, bardzo długi- 
Perliibena, tis, bardzo chętnie co 

widzący, mający w czóm upodo¬ 
banie. 

Perlubenter, przyil. bardzo chę¬ 
tnie. 

perluo-, patrz Pelluc-. 
Perluctuóflu*, a, um, bardzo smu¬ 
tny, żałosny, fonus. 

Perluo, lui, lUtum, 3. umyć, wy¬ 
myć, manns nuda; na str. bier. 
kąpać się, in fluminibus; gelida 
cum perluor und&, poet. 

Perlustro, 1- przcjrzćć, oculis; za¬ 
stanawiać się nad czćm, uważać, 
aoimo aliąuid; 2) zwiedzić, agros. 

Permaffnua, a, um, bardzo wiel¬ 
ki; interest permagni, bardzo wie¬ 
le na tćm zależy ; rendere perma- 
gno, sprzedawać bardzo drogo, 

perm ale, przyił. bardzo źle, nik¬ 
czemnie. 

Formaneo, inansi, mansum, 2. zo¬ 
stać, wytrwać, in acie; in disci- 
plina, iu officio, in libertate, in 
sententia, iu amicitia, in proposi- 
to susceptoąue consilio, in rolun- 
tate, i t. p; trwać ciągle, utrzy¬ 
mywać się, qui tludi) ad nostram 
memoriam permanent; aqua plnres 
dies permansit; corpora perma- 
oeant diuturna; AthenSs iUe inos 
permansit. 

Pormiuo, 1. przechodzić, przeni¬ 
kać przez co jat płyn, Tenenum 
in omnes partes; suecus ad jecur, — 
przenoś, rozchodzić się, docho¬ 
dzić, fama ad aliąuem; ad aures 
alicujus; permanat doctrina in ci- 
Titatem, macula ad^ animum. 

Permanalo, Ónis, z. trwanie, in 
sententia. 

Permarinu*, a, um, morski, słu¬ 
żący do żeglugi; Lares permań- 
ni, od żeglarzy wzywane bóstwa, 
których posągi brano na okręt 
dla szczęśłiwćj podróży. 

Permatureaoo , maturui, 3. dojrze¬ 
wać zupełnie, pomnro. 

Fermodiócrl*, o, bardzo mierny. 
Permeo, 1. przechodzić, przewę¬ 
drować, marla ac terras; nieosob. 
iter, quo in Galiiam permeatur 
(którędy się dostaje do G-). 

PermcBsus, i, m. rzeka w Bcocyi. 
Permśfcior, mensus, 4. przemie¬ 
rzyć, zmierzyć, aliąuid decempc- 
dś;-przenoś. przebyć, przejechać, 
przepłynąć, aerjuor, poet. 

Permingo, minii, 3. zlać nryną- 
Permiru*, a, um, bardzo dziwny. 
Permisceo, miscui, mistnm lub 
miitum, 2. zmieszać, pomieszać, 
cum suis permiiti;— przenoś, ira 
et aegritudo permiita sunt; fmc- 
tus magna acerbitate permuctos 
tuli; wprawić w zamieszanie, do¬ 
mu m, Graedam; zagmatwać, jura 
dirina buman&ąue. 

Permi**io, ónis, i. zostawienie cze¬ 
go do woli koma; poddanie się 
komu bezwarunkowo; pozwolenie, 
mansionis. 

Permissus, us, m. pozwolenie, pei- 
missu magistratus, dictatori*, le¬ 
gia, (za pozwoleniem). 

Permłtto, misi, missum, 3. prze¬ 
puścić, pozwolić przejść, qua equi 
permitti possent, eąuos concitatos 
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cilcaribus permittcrc, pędzić kon¬ 
no; se pcnnittere in Kostem, pu¬ 
ścić się pędem na nieprzyjaciela; 
o pociskach: miotać, ciskać, wy¬ 
puszczać, saxum in hostem; tela 
1 ongi as; — przenoś, a) tribunatum 
p., używać władzy trybuńskiej bez 
ograniczenia, nadużywać, puszczać 
cugle wladzv tr; porzucić, zanie¬ 
chać, inimicitias pafribus conscrip- 
tis et temporibus reipublicae {przez 
wzgląd na senat i okoliczności 
rzeczy pospolitej); przebaczać, ira- 
cnndiae tuac permitto; b) powie¬ 
rzyć, pomczyc, zostawić, oddać, 
alicui potest&tem; arbitrium ali- 
cujus rei; suminam belli, rempu- 
blioam; fortimas suas tidei alicu- 
jus; se in lidem atquc potestatem 
aiicujas; pozwolić, zostawić czyjej 
woli, dopuścić, nie sprzeciwiać 
się, z nast tr. bezok. lub z ut 
i tr. łącz. lub samym tr. łącz.: ei 
permisit eligere; peyraisit, ut par- 
tes faccret; permissum ipsi erat, 
faceret: permittentc senatu, za ze¬ 
zwoleniem sen.; permittor, wolno 
mi, u późn.; pennisso, ut regna- 
ret; permissdm, rzeczow. pozwo¬ 
lenie, utor permisso, korzystam 
z pozw. [w nieładzie. 

Ferrmxte, prtysl. w pomieszaniu, 
Fermixtio, ónis, i. pomieszanie, 

mieszanina, — przenoś, zamieszanie, 
zamieszki, reipublicae. 

PermodestuB, a. um, nader skro¬ 
mny, umiarkowany. 

Fermoleete, przyst. bardzo przy¬ 
kro, z wielką przykrością, ferre 
altynid. 

Fermoleatua, a, um, bardzo przy¬ 
kry, dotkliwy. 

Fermólo, Cre, zmieć. 
Permótio.ónis, i. poruszenie, wzru¬ 

szenie; natchnienie, animi lub men- 
tis; szczegóL namiętność. 

Pennóweo, móvi, mfitum, 2 w ruch 

wprawiać, wzruszać, poruszać; — 
przenoś, c) nakłaniać, atiquem poi¬ 
li citati oni bus; często: permotus, po¬ 
wodowany, przywiedziony<auctori- 
tate, injuriis, ignominia et dolore 
i t. p.; b) rozjątrzyć, rozdrażnić, 
oburzyć, aliqucm; rozczulić, men- 
tem judicnm; permoircri auimo, 
stracić odwagę; mente, wpaść 
w uniesienie, przyjść do szaleń¬ 
stwa; permoYeri laboribus itine- 
ris, zrazić się, zniechęcić się tru¬ 
dami podróży; permotus metu, 
iracnndia, odio, z obawy, gnie¬ 
wu , nienawiści. 

Permulceo, mulsi, mnlsum, lnb 
mulctum, 2. głaskać, gładzić, co- 
inas; &liqucm ma nu; z lekka do¬ 
tykać; aram flatu permulcet spi¬ 
ritus austri (o łagodnym powie¬ 
wie); languida lumina virg5; — 
przenoś, a) pochlebiać, przymilać 
się, pieścić, ałiąuem; łechtać, au- 
res; sensnm Yoluptate; b) łago¬ 
dzić, uspokajać, animnm alicujus; 
animos dictis; pectora dictis; iram 
alicujus; etferatos; senectutem cou- 
solatione, pocieszać. 

Fennultue, a, um, bardzo licz¬ 
ny. permulti viri; pcrmultum 
i permulta. bardzo wiele, per- 
multa fecit; permnlto przy stop. 
wyż. o wiele, znacznie, daleko, 
p. clariora; perinnltum interost, 
bardzo wiele na tćm ‘zależy; p. 
antę certior factos eram, daleko 
wprzód. 

Fermunio, 4. ukończyć twierdzę, 
zupełnie obwarować; 2) w ogóle: 
zasłonić, zabezpieczyć. 

Fermut&tio, ónis, Ł odmiana, re¬ 
rum; wymiana, przemiana, capti- 
rorum, pecuniae. 

Fermato, 1. zupełnie odmienić, 
starnin reipublicae; 2) przemienić, 
zamienić co na co, aliąuid ali- 
qua re; stationum yices; szczegół. 
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a) wypłacić przez przekaz (weksel), 
illud, quod perinutari tccum; ot 
cum quaestu populi pecunia per- 
mutarełur; ut permutctur Athe- 
nas, aby weksel był posłany do 
Aten; h) wykupić, odkupić; cap- 
tiros; pucllas triginta milibus. 

Perna, ae, z. pośladek. 
Feineceaaarius, a, am, bardzo po¬ 

trze t/ny, naglący, tempus; 2) zo¬ 
stający w blizkich stosunkach z po¬ 
wodu pokrewieństwa, przyjaźni; 
i t. p. neczow. poufały przyjaciel, 
pemecossarios meos. 

Pernecesne, przynł. koniecznie, esse 
Femegó, 1. stale zaprzeczać, z 4 
przyp. i tryb. bezok. 

FerniclŁbilis, e, szkodliwy, zgu¬ 
bę przynoszący. 

PerniciAlis, e, zgubny, śmiertel¬ 
ny, morbus. 

Pemioiee, 6i. i. (dawn. przyp. 2 
i 3, pernicii), zguba, upadek, nie¬ 
szczęście, res illis pemiciei fuit; 
perniciem alicuimoliri; także: oso¬ 
ba zniszczenie przynosząca, per- 
nicies prarinciae Siciliae (© wer- 
resie): p. m&celli, żarłok; klęska, 
porażka, rictus est ultima per- 
nicic. 

PernlcIósuB, a, urn, zgubny, szko¬ 
dliwy, consilia; peru id osissinmm 
foro ridebat, widział, że to naj- 
zgubniejsze pociągnie za sobą 
skutki. 

Femiottas, Stis, i. prędkość, chy- 
żość, pedum. 

Farniciter, przy*?, prędko, chyżo. 
Fernix, icis, prędki, chyży, rą¬ 
czy, pernicibus alis; z tr. bezok. 
amata re!inquere peroi*, poct. 

Pemóbilis, e, bardzo sławny. 
Fernocto, 1. przenocować, całą 

noc przepędzić, yenatores in nire; 
in ptfblico; loco; apud aliquem 
lub cum aliquo. 

Ferooooo, n5vi, 3. poznać z grun¬ 

tu, doskonale, aliquid tx aliqua 
re; stąd pernotus, a, urn, bardzo 
znajomy. 

Porno*, noctis, trwający przez noc 
całą, luna p. erat, księżyc całą 
noc świecił, luna pemocte, poet. 

Pemumero, 1. obliczyć, przeli¬ 
czyć. 

Poro, dnia, f». gatunek obuwia. 
Peiobscfrrua, a, um, bardzo cie- 
mny, quaestio. 

Ferodiósus, a, um, bardzo znie¬ 
nawidzony, niemiły. 

Perofflcióse, pnyst. bardzo uprzej¬ 
mie, grzecznie, aliquem obser- 
▼are. 

Poropportane, przyst. bardzo do¬ 
godnie, w sam czas, Tenire. 

Peroportunua, a, um, bardzo do¬ 
godny, dirersonum. 

Peropt&tu*, a, um. bardzo pożą¬ 
dany, peroptato, podług życzenia. 

Feroratlo, dnia, t domówienie, osta¬ 
tnia część mowy. 

Perornatue, a, um, bardzo ozdo¬ 
bny, in dicendo. 

Feróro, 1. dokładnie o czem roz¬ 
prawiać, rzecz roztrząsać, roz¬ 
bierać, aliquid luo z 4 przyp. 
i tryb. bezok.; dealiquarc; 1) za¬ 
kończyć mowę, przestać mówić, 
quoniam satis multa dixi, est mi- 
hi perorandum; res illa die uon 
peroratur; narratione perorata. 

Peroaus, a, um, bardzo nienawi¬ 
dzący, lucern, solitudinem; pero- 
sum esse, bardzo nienawidzićc, 
plebs nomeu consulum peroua erat 

Perpaco, 1. zupełnie uspokoić, 
uśmierzyć. 

Ferparwulua, a, um, malutki. 
Ferparrus, a, um, bardzo mały. 
Perp&stfcs, a, um, dobrze utuczo¬ 
ny, tłusty, canis. 

Ferpauoulue, a, um, bardzo nie¬ 
liczny, gressus. 

Perpaucus, a, um, bardzo mały. 
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nieliczny; perpaoci homines, nie¬ 
wielu , bardzo mała liczba; per- 
pauca diccro, krótko mówić. 

Perpaululus, a, urn, bardzo mały 
co do ilości; pcrpauliilum, bardzo 
mała ilość czego. 

Ferpaulum, przysi. bardzo mało. 
Ferpauper, Eris, bardzo ubogi. 
FerpeUo, puli, pulsom, 3. całą 
silą, użyciem wszelkich środków 
znaglić, zmusić, nakłonić, dopro¬ 
wadzić do czego, urbem ad dedi- 
tionem; często: ałiąuem z nast. 
ut lub nc i tryb. łącz. perpellit, 
ut uiittat; collegam perpulerai ne 
seutiret. 

Perpendiciilum, i, n. kula zawie¬ 
szona na nici dla znalezienia pro¬ 
stopadłości; ad perp. columnas e- 
xigere, pod linią prostą, prosto¬ 
padle, pionowo. 

Ferpendo, pendi, pensum, 3. pil¬ 
nie rozważać, roztrząsać, ad dis- 
cipliuao praecepta aliquid; con- 
silium; aliquid aliqua re; ze zda¬ 
niem względnćm, perp. quantum 
quisquo possit. 

Perperam, przyst źle, opacznie, 
judicare, dicerc; niebacznie, przez 
pomyłkę, ad castra yenire. 

Ferpema, ac, tn. nazwisko Bzym- 
skiej familii. 

Ferpeaaio, dnia, z. cierpienie, zno¬ 
szenie, laborum, dolorum. 

Ferpetior, pessus, znosić, cierpieć, 
dolo rem; indigna; poot. *tr. bez. 
perp. memorare. 

Ferpótro, 1. wykonać, uskutecznić, 
caedc perpetrata, dopuściwszy aię 
zabójstwa; bello perpetrato, po 
skończeniu wojny. 

FerpetuitM, Stis, i. ciąg nieprzer¬ 
wany, ciągła trwałość, Titae, ca¬ 
ły ciąg życia; sermonia, ciąg mo¬ 
wy bez przerwy; ad perp. na 
zawsze. 

Perpetuo, 1. nie prierywać. me 
przestać, trwać w rzem, aliquid. 

Perpetuo, przytl patrz perpetuus. 
Perpetuus, a, UD, nieprzerwany, 

ciągły; carmen, poemat, w którym 
zbiór powieści stanowi calosc, 
poet.; w odniesieniu do czasu: cią¬ 
gle trwający, amicitia, ignts V os¬ 
tać; perpetna vit5, przez cały Ciąg 
życia; p. ąuaestioucs, badania są¬ 
dowe kryminalne które stale pnez 
pretorów byl\* załatwiane; in per- 
petuum, na'zawsze, na wieki; 
perpetuo, ciągle, bez przerwy; 
2) co do przestrzeni, ciągły, nie¬ 
przerwany, muuitiones, stationes, 
aginen; Apcnniuus tcudens per- 
petuis jugis; trabes porpetuae in 
longitudinem, 3) co do rozległego 
zuaczenia rzeczy: powszechny, «- 
dictum, jus, quaestio; 4) ty¬ 
tuł ceearzów Rzymskich: Ferpe- 

tuus Augostus- , . . v 
Perplaceo, ere, podobać się bardzo 
Perplewe, przystzaw i klanie, cie¬ 

mno, loqui, indicare. 
Perplexus, a, um, zawiklany/za- 

gmatwany, silvae, 
droga; — przenoś, ciemny, zawi¬ 
ły, niezrozumiały, dwuznaczny,ser- 

mońes, resjponsum. 
Ferpluo, cre, przeciekać- 
Per polio, 4. wygładzić;— przenoś, 

wydoskonalić, wypracować łdzie- 
ło piśmienne), opus. 

Parpolltc, przysl ozdobnie. 
Ferpolitio, ónis, wygładzenie. 
Ferpopulor, 1. zupełnić spustoszyć, 
zrabować; perpopulatuś, w zuacŁ 
bier. spustoszony, ager. 

Farporto, 1. nosić dokąd, przewo¬ 
zić, praedas. 

Ferpotitio, ónis, i- pijatyka. 
Ferpóto, 1 długi czas na pijaty¬ 

ce przepędzać, totos dies. 
Ferprimo, Sre, bardzo tłoczyć, n- 

ciskać. 
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Perpropinąuua, a, um, bardzo 
blizki. 

Perpugn&x, ficis, ochoczo walczą¬ 
cy, kłótliwy, z wadliwy. 

Perpuaillus, a, cm, bardzo maty, 
perpusdlnm ropabo (dwuznacznie: 
albo prosić będę kogo małe zna¬ 
czenie mającego, albo bardzo 
mało). 

Perguam, przysł. bardzo, perquam 
flebiJi ter. 

Perąulro, quislvi, ąnisTtum, 3. 
ściśle, dokładnie badać, dowia¬ 
dywać się, zasiągać wiadomości, 
ree, vias. perquirunt, quid can- 
sae sit 

Perąulalte, przysł. starannie, pil¬ 
nie, perąuisitiua conscńbere, spi¬ 
sać po pilnein zbadaniu. 

Perr&ro, przysł. bardzo rzadko. 
Perrarua, bardzo rzadki. 
Peiraoonditue, a, um, bardzo 
skryty, ratio consoetudinis meae. 

PsrrbMbU, ae, i. kraiua w Tes- 
salii: stąd: Pcrrhaebus, a, um, 
należący do Perrcbii, Teasalski 
i Perrhacbi, Órura, mieszkańcy 
tćj okolicy. 

Perridlcule, przysł. bardzo śmie¬ 
sznie. 

Parridloulue, a, um, bardzo śmie¬ 
chu godny- 

Perrogo, ftre, zapytywać z kolei, 
senteutias. 

Perrmnpo, r3pi, raptom, 3. prze¬ 
łamać; gwałtem sobie drogę toro¬ 
wać, przedrzeć się, per medios 
hostes, per aciem, in urbem; 2) 
przech. przełamać, przeciąć, ra- 
tes, li mi na bipenni, poet; silą 
sobie drogę otworzyć, wtargnąć, 
muuitioncm, palu dcm, cuneos 
hestium; perrupit Acheronta Her¬ 
ca lent labor; — przenoś, poko¬ 
nać, zniweczyć, zniszczyć, peri- 
cnlum, fastidia, lcge3,quacsiioncs. 

Pena, ae, i• nimfa, matka Aecte- 

sa i Cyrcy; stąd: Pcrseis, Ydis, i. 
Pcrseida, córka Persy, albo 
Persa; Pcrscides herbae. zioła 
czarodziejskie; także; nazwisko 
poematu; 2) nazwisko psa. 

Persae, arum, m. (w licz. pojed. 
Perscs, ae), Persowie, mieszkań¬ 
cy krainy Persydy w Azyi, in 
Pcrsas proficisci, do Persy i udać 
się; stąd: a) Persis, Tdis, ż Per¬ 
ska; rr.eczoic. Persis i Persia, ae 
f. Persy da kraina, państwo Per¬ 
skie; b) Perslcus, a, um, należą¬ 
cy do Persyi, marę, zatoka Per¬ 
ska; Fcrsica, orum, n. dzieje 
Perskie; Pcrsice porticus, krużga¬ 
nek w Sparcie zbudowany kosztem 
łupów zdobytych na Persach, tak¬ 
że portyk w posiadłości wiejskiej 
Brutusa. 

Peraaepe, przysł. bardzo często. 
Persagadae, patrz Pasargadac. 
Peraalse, przysł. bardzo dowcipnie, 
graiias egit. 

Peraalsua, a, um, bardzo do¬ 
wcipny. 

Peraalutatio, ónis. i- pozdrawianie. 
Persaldto, 1. pozdrawiać wiciu, 
jednego po drugim. 

Peraapiens, tis, bardzo mądry. 
Persapienter, przysł. bardzo mą¬ 

drze. 
Porsoienter, przysł, bardzo biegle. 
Peraelndo, scldi, ccissum, 3. prze¬ 

ciąć, r©zedrzeć. 
PersoltuB, a, um, bardzo udatny, 
zręczny, delikatny; rozdziela się: 
per mihi scitum ridetur. 

scripsi, scriptura, 3. 
up.&ac dokładnie, spisać, zapisać, 
miauowicic: aj wnieść do ksiąg 
publicznych, senatus cousultum; 
w ogóle: h) donieść dokładnie, 
zdać sprawę, uwiadomić listownie, 
rem gestain; haec uberłora Bo- 
mam ad suos perscribebau*; z 4. 
przyp. i tryb- bezok. lub z przy im. 
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de i przyp. 6. perscribit in literis 
hostes discessisse; de rebus meis 
ad Lollium perscripsi; także: ora- 
tionem aLicui, przesiać; c) wpi¬ 
sać do księgi rachunkowej, no¬ 
men, usuras; d) pieniądze przeka¬ 
zać, przez przekaz wypłacić, pe- 
cuniam se perscripsisse dicunt; si 
quid emptum foret, a quacstore 
pefseribebetur; pecuniam in ae- 
dem sacram reficiendam; e) od- 
rysować, skreślić, castelli pla- 
niciem. 

Peracriptio, 6nis, z. wnoszenie do 
ksiąg rachunkowych, suarurn per- 
scriptionum et liturarnm adrersa- 
ria; b) kontrakt, weksel, przekaz 
do wypłaty. 

Persoriptor, Cris, f». używany do 
pisania umowy, wekslu, wpisują¬ 
cy do księgi rachunkowej. 

PeracrUtor, 1. szperać, badać, śle¬ 
dzić, wlaśc. i przenoś, omnia; na- 
turam criminum. 

Fera&co, secui, sectom, 1. prze¬ 
ciąć, wytępić, wykorzenić, per- 
seo* et confice. 

PoraeoUtlo, z ściganie sądowe 
skarga. 

Persedeo* s5di, sessum, 2. prze¬ 
siadywać. bez przerw? siedzieć, 
ia equo dies noctesque perse- 
dondo. 

Poraognis, bardzo gnuśny, ©pie 
szały. 

Porodia, patrz Persa. 
PersentlOj sensi, sensum, 4. czuć 

głęboko; 3) wyraźnie spostrzegać. 
Fortephóno, 5s, ż. = Proserpina. 
Fera6pólia> is, i. główne miasto 
Persyi. 

Peraequens, tis, ścigający, flagitii. 
Perróąuor, secńtns lub seąuutus, 

3. ustawicznie chodzić za kim, a- 
liquem ipsius vestigiis (w ślad); 
Tostigia alicujus; vestigia muri, 
ciągle chodzić kolo-; zwiedzać. 

omnes solitudines, stąd: 1) w szcze 
gól. a) trzymać się jakićj aekty 
stronnictwa, sectam et iustituta 
alicujus; b) ścigać po nieprzyja- 
cielsku, a mianowicie: a) w zna¬ 
czeniu wojennćm: aliquem equi- 
tatu; Komanos armis; fugiontes. 
ciritatem bello; także: feras lub 
beluas(polować, gonić); P) w zna¬ 
czeniu sądowem: dochodzić, po¬ 
szukiwać, jus suum; bona sua lite 
atque judicio; pecuniam ab ali- 
quo; y) mścić się, karać, aliąoeią 
jurę belli; injurias, inimicitias; jus 
legationis; mortem alicujus; malefi- 
cia;2) opowiadać, opisy w ać, wykła¬ 
dać, aliquid rersibus; scriptura 
aliquid; de rita et moiibua plura: 
pbilosophiam literis latinis: prze¬ 
biegać z uwagą, dics: 3) — prze¬ 
noś. a) wyszukiwać, upominać się, 
omnes rias (chwycić się wszel¬ 
kich środków); starać się osiągnąć, 
roluptates; b) naśladować, iro- 
niam; aiiquem; c) gorliwie się czem 
zajmować, artes, bella; d) dalej 
rzecz prowadzić, trwać w czćm, 
trzymać się czego, societatem, ?i- 
tam inopem; kończyć, spełnić, in- 
cepta, mandata. II) doścignąć, 
dogonić, aliąuem; ubiegać się o co, 
starać się, hereditates; pisać za 
mówiącym, celeritate scribendi, 
quae dicuntur. 

Peraea, ae, w. Pers, patrz Per- 
sae; 2) ostatni król Macedoński 
inaczćj Perseus zwany. 

Perseus, ei, lub eos, m. syn Jo¬ 
wisza i Danai; 2) nazwisko osta¬ 
tniego króla Macedonii; stąd: a) 
Persćius, a, um. Perski: bj Per- 
slcus, a, um. Perski. 

Peraererana, tis, wytrzymały. 
Persevćrwnter, przysL stale, upor¬ 

czywie, tueti. 
Peraererantia, ae, z. wytrzyma¬ 
łość, wytrwałość, p. est stabilis 
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ct perpetua permansio; długotrwa¬ 
łość, belli. 

FmftrAro, 1- trwać w czćm sta¬ 
tecznie, in yitiis, in eirore; ob¬ 
stawać przy czćm, in sententia; 
bellis continuis, ciągle wojny pro¬ 
wadzić; u późn. pis. przebywać 
gdzie, apud Carnontnm; taicie: 
trwać 2 oznaczeniem jak _ długo, 
dignitas tribunorum non diu per- 
seyera?it; triennio perseYeraFcrunt 
(tribuni militares); z 4 przyp. quo 
id constantius persevoraret; ^ tr. 
bez. bellare, urgcre; z 4 przyp. 
i tryb. bez. pcrseyeraret se esse 
Orestem; z ut i tr. łącz. 

FersŁoe, Persicns, patrz Persae. 
Peratdo, sfcdi, sessum, 3. wcho¬ 

dzić w co, przoniknąć, frigidus 
imber altius ad viFum persedit. 

Pertigno, Sre, oznaczyć. 
Peraimilia, c, bardzo podobny, 

z przyp. 2 lob 3. statuam istius 
persimilem; isti tabulae. 

Perais. patrz Persae. 
Pereł sto, fcre, trwać, stać przy 
swojćin, in eadem impudcntia. 

Pemolvo, solvi, solutum, 3. roz¬ 
wiązać; — przenoś, objaśnić; 2) 
zapłacić, wyliczyć, zaliczyć, ui¬ 
ścić; alicui aliquid; peconiam 
ab aliquo, zapłacić przez prze¬ 
kaz, albo pożyczonemi od kogo 
pieniędzmi; pretium militiae, na¬ 
leżny iold wypłacić; — przenoś, 
wywdzięczyć się, grates; gratiam 
diis; officium; honorem diis, dzię¬ 
kować bogom przez ofiarę; poe- 
nas, ponosić karę; yota, promissa, 
wypełniać śluby, przyrzeczenia; 
epistolae, odpowiedzićć na list. 

Persóna, aa, i. maska, którćj^uży¬ 
wali aktorowie teatralni; stąd: o- 
soba przedstawiana w teatrze lub 
rola, jaką człowiek w świecie od¬ 
grywa, personam gerere lub te- 
nere, odgrywać; sibi accommoda- 

relub suscipere, przyjąć, wziąć na 
siebie, p. pctitoriscapere; accusato- 
ris deponere; — przenoś, charakter, 
stan, personis summorum Firoram 
non dignum; abest a persona prin¬ 
cipia; altera p. sed tamen secun- 
da, druga z dwóch znakomitości, 
lecz niższa; p. mea, tua, aua, ja, 
ty, on. 

ParsonfttiuB, a, um, zamaskowa¬ 
ny, w masce; 2) fałszywy, obłudny. 

FersÓno,sonui,sonYtum. 1. brzmićc, 
rozlegać się głośno, dźwięk wy¬ 
dawać, cautu, yocibus, gemitu; 
id personabat totis castris, dało 
ńę słyszćć, o tćm mówiono; poet.: 
grać, cithara; 2) przech. głosem, 
dźwiękiem, krzykiem napełniać, 
regna Cerbems; aurem; stąd: 
krzyczćć, z 4 przyp. i tryb. bez. 

Pmpaotufl, a, um, dobrze pozna¬ 
ny, pewny, virtus; perspectum 
haberc, znać dobrze. 

Ferapeoulor, 1. pilnie uważać, po- 
glądać, de Talio. 

Ferapergo, Sre, pokrapiać, posy¬ 
pywać, orationem tanquam sale. 

Ferapicacitaa, atis, z. przezorność, 
przenikliwość. 

Ferapicax, Sćis, przezorny, prze¬ 
nikliwy. 

Ferapicdentia, ao, s. dokładne po¬ 
znanie , ?eri. 

Ferapicio, speii, spectum, 3. zaj- 
rzóć, quo non modo non intrari. 
sed ne perspici quidem posset; 2) 
przech. a) dostrzedz, rozpoznać, 
prae densitate arborum, prae ca- 
ligine non (f!x) persp. aiiquid; 
b) dokładnie zc wszystkich stron 
obejrzćć, przypatrywać się, uwa¬ 
żać, domum, yillam; in castra 
venire operis perspiciendi causa; 
epistoias p., przejrzćć; — przenoś, 
spostrzedz, dostrzedz, poznać, do¬ 
ciec, rozpoznać, fidem alicujur, 
yirtutem, conditionum aequitatea; 
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ut perspicere posses, quaoti tc 
faccrem; z 4 przyp. i tryb. bezok.; 
perspectum habere aiiqoid, być 
o czem przekonanym. 

Perapioue, przysł. widocznie, oczy¬ 
wiście, wyraźnie. 

Perspicuitas, Atis, i. oczywistość, 
jasność, wyraźność. 

Perspicmis, a, m, przezroczysty, 
aqua;—przenoś- widoczny, wyra¬ 
źny, oczywisty. 

Peratemo, strań, stratum, 3 cał¬ 
kiem usłać, viam, wyłożyć ka¬ 
mieniami. 

Persto, stTtl, stitiim, 1. stać mo¬ 
cno, pozostać, tota nocte; ad Tal¬ 
iom ; trwać statecznie, perstet 
hiems; si perstiterit ira dci; ob¬ 
stawać przy czcm, upicTać się, in 
sententia, eadem mens perstat mi- 
Ki; poct. z tr. bezok. persto con- 
derc semen. 

Ferstringo, strinxi, strictom, 3. 
zadrasnąć,solutn aratro (orać,upra- 
wiać); stąd: lekko zranić, uderzyć, 
Mimmain cotem; femur; aures, 
(ogłuszyć);—przenoś. a) nieprzyje¬ 
mne zrobić wrażenie, przerazić, 
przejąć, horror ingens apectantes 
perstringit; animos horrore; con- 
snl&tus meus eum perstrinrerat; 
h) w mowie: w krótkości dotkuąć, 
napomknąć, rcliquum ritae cur- 
sum; perąu&m leTitcr p. atque 
attingcrc; przymawiać, dotykać 
uszczypliwcmi słowy, aliquem as- 
perioribus facetiis. 

Peratudióse,/>rzyW. bardzo chętnie. 
Per studio sus, a, om, bardzo przy¬ 

wiązany, całkiem oddany czemu, 
pilnie zajmujący się, liter&rum. 

PersuAdeo, suasi, soasum, 2. prze¬ 
konywać, militibus; hoc Toiont 
persuadere; diccre ad pemaden- 
dum accommodate; z 4 przyp. itr. 
bezok. Telim tibi persnadeaa, me 
tuis consiliis non defutorum; de 

aliąoa re; na str. bier. miii per- 
eoadetor, jestem przekonany, z 4 
przyp. i tr. bczok*; mi hi persua- 
sum habeo, mam zupełne przeko¬ 
nanie, z następ. 4 przyp. i tryb. 
bezok.; rzadko: persuasus est; 2) 
namawiać, nakłaniać, usposabiać 
do czego, z przyp. 3 osoby lob 
bez przyp. 3; ze spój. ot i tryb. 
łącz. lob samym tr. łącz.lub ze zda¬ 
niem względnem lub z tr. bezok. 
huic persuadet, ut ad hostes tran- 
scat; huic persuadet, regnom pe- 
tat; persuadet ei finem facere; na 
str. bier. mi hi persuadetur, daję 
się skłonić, ze spój. ot i tryb. 
łącz. lob samym tr. łącz.; rzadko: 
pprsnasi mori, umyślili, postano¬ 
wili umrzeć. 

Pertuaslo, Ónis, £ przekonywanie, 
namawianie. 

Persubtilia, o, bardzo delikatny, 
odatny, piękny, oratio. 

Fersulto, 1. biegać, latać, bujać, 
in agro; loco stabili. 

Fertaedet, taesom est, 2. przy¬ 
krzyć sobie w czem, obmierzić 
sobie co, nonqoam snscepti ne- 
gotii eum peTlaesum est. 

Fertendo, tendi, tensum (tentom) 
3. dążyć, iść dokąd, Romam; ad 
castra. 

Fertento, 1. badać, dochodzić, ra¬ 
da; — przenoś, rozważać, rozmy¬ 
ślać, zastanawiać się nad czćm, 
causam; 2) przenikać, przejmo¬ 
wać, tremor pertentat ęorpora; 
pertentant gaodia pectus, poct. 

PertenuiB, e, bardzo szczupły, bar¬ 
dzo mały, spes. 

Perterebro, l. przewiercić, colo- 
mnam. 

Fertergeo, tersi, teraom, 2 ście¬ 
rać, obcierac, mensam. 

Farterreo, terrni, terrltnm, 2. prze¬ 
straszyć, przerazie, aliąuem; ze 
spój. ne i tryb. łącz; perterritos 
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funt.conscientia; także często: mo- 
tu, timore. 

Pertexo, tciui, teitum, 3. dotkać, 
dokończyć tkanie; w odniesieniu 
do mowy: wykończyć, pertexe mo¬ 
do, quod eiorsus cs. 

Fertica, ae, i. drąg, żerdź, tyka. 
Pertimefactua, a, um, bardzo prze¬ 

straszony. 
Pertimecoo, timai, 3. bardzo się 

lękać, obawiać się, stracić przy¬ 
tomność, poteutiam; de capite ac 
fortunie suis; pertimuerunt, ne de- 
scisceret. 

Perilnicia, ae, i. upór, zaciętość. 
Ferttnaciter, przytł. uporczywie, 
stałe, nieporuszcnie. 

Pertmax, łcis, mocno trzymający, 
digitna małe p: — przenoś, upor- 
ny, krnąbrny, niewzruszony. 

Fertineo, tinoi, 2. rozciągać się, 
dochodzić do czego, z przyim. in 
lub ad i przyp. 4; nervi toto cor- 
pore, po calćm ciele rozchodzą 
się; wc względ. geogr. graniczyć, 
dochodzić aż do-, Aquitania a Ga- 
rumna pertinet ad Pyrenaeos mon- 
tes; Bclgae pert ad inferiorem 
partem fluminus Kheni; gentes ad 
Caucaaum et Tanaim pertinentes;— 
przenoś, ą) rozciągać się, z przyim. 
per lub md i przyp. 4; b) ściągać 
się mieć wpływ na co, należćó 
do czego, ad aliqucm, ad aliquid, 
eodem, i t. p«; hoc nihil ad me 
pertinet; ad rem pertiuere visum 
est, z następ. 4 przyp- i tr. bezok. 

Pertlstun, zz pertaesnm, patrz per- 
taedet. 

pertraot&tio, Cnis, i. zajmowanie 
się, trudnienie się czem, rcipu- 
blicae. 

Fertracto, 1. dotykać się czego, 
aliquid mani bas; — przenoś, zaj¬ 
mować się czćm, badać, roztrzą¬ 
sać. zgłębiać, omni cogitatione; 
philoeophiam. 

Pertriho, traii, tractum, 3. przy¬ 
ciągać, wlec gwałtem,ahquem in 
castra, nave« ad ripam; także: 
wyprowadzić, zwabić, In locum 
iniqunm. 

Pertrecto, patrz pertracto. 
Pertristis, e, bardzo smutny, car¬ 

men ; ponury, posępny, tetryczny, 
patruus. 

Pertunmltuóae, priysL bardzo 
burzliwie. 

Pertundo, tudi, tCLsum, 3. prze¬ 
bić, przewiercić, przedziurawić; 
perta sus, przedziurawiony; przy¬ 
słowie: lu pertusum dolium con- 
gerere, nadaremnie pracować, czas 
tracić. 

Pertuifctte, przytl. nieporządnie, 
bez ładu, dicere. 

Perturbfctio, Ónis, i. zamieszanie, 
zamęt, cocli (burza); — przenoś, 
nieporządek, nieład, eiercitus, ri- 
tae; niepokój, zaburzenie, zawi- 
chrzenie, quantas perturbationes 
babetratio comitiorum; gwałtowne 
uniesienie, wzruszenie umysłu, na¬ 
miętność, perta rbatio est arena 
arecta ratione contra natur&m ani- 
mi coinmotio. 

Perturbatrix,Tcis, z. wichrzycielka. 
Ferturb&iui, a, um, pomieszany, 

zatrwożony. 
Perturbo, 1. bardzo pomieszać, 
wprawić w nieład, ordines, aciem;— 
przenoś, naruszyć, nadwerężyć, 
zniszczyć, aetatum ordinem; condi- 
tiones pactionesque bellicas; for- 
tunas omnium; zaburzyć, za wi¬ 
chrzyć, prorinciam; ciritas sedi- 
tionibus perturb&ta; zmieszać, prze¬ 
straszyć, zatrwożyć, aliquem; per- 
turbari animo; auiiao aliąua re, 
de aliqua re. 

Perturpia, e, bardzo brjydki, nie¬ 
przystojny, haniebny. 

Perungo, unii, unctum, 3. sma- 
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Tówać, namaszczać, corpora olco; 
pemncti f&ecibus ora, poet. 

Perurbanus, a, um, b. delikatny, 
wykształcony, dowcipny, grzeczny. 

PerOro, ussi, ustum, 3. wypalić, 
spalić, agrum; colla pomsta, zao¬ 
gnione, zranione; Ibericis peruste 
fu ni bu* latua, osmagany; tema per¬ 
lista gelu, zmarzła, poet.; — prze¬ 
noś. perorimur aesto (amoris) pa¬ 
łamy; pemstus inaoi gloria, pa¬ 
łający żądzą próżnćj chwały. 

Perugia, ae, i. miasto w Etmryi: 
stąd: PerusTnus, a, nm, należący 
do Peruzyi i Perusini, orum, f», 
Pemzy nowie. 

Perutilis, c, bardzo użyteczny. 
P&nraćo, vasi, yasum, 3. przecho¬ 

dzić, per loca; — przenoś, rozcho¬ 
dzić się, rozszerzać się, murmur 
totam concionem, incendium per 
agros; 2) dostać się, dojść, właść. 
i przenoś, cohors osque ad ral- 
lum; quo non illius diei fama 
perraserit. 

Pervagatus, a, um, rozszerzo¬ 
ny, rozgłoszony, fama; powszech¬ 
nie znany, peiragatissirous yersus; 
wielu przedmiotom wspólny, pars 
perragatior. 

Ferragor, 1. błąkać się tu i ow¬ 
dzie, bujać, przebiegać, omnibus 
in locis; in omnes partes; — prze¬ 
noś. rozszerzać się, rozchodzić się, 
in exteris nationibus usque ad ul- 
timas terras; ne honor nimium 
perragetur, 2) przęch, przebiegać, 
orbem terrarom; ogarnąć, cupidi- 
tates omnium mentes pervagantnr. 

Perragus, a, um, błąkający sie 
wszędzie, puer. (cie, p narrantur. 

Pervarie, przysl. bardzo rozmai- 
Perrasto, 1. do szczętu spustoszyć. 
Perretio, vexi, yectum, 3. przewo¬ 
zić, commeatus, na str. bier. prze¬ 
jechać, przepłynąć, freto Siciliae 
perrehitur, 2) zawieźć dokąd, yir- 

gin.es et sacra Caere; — przenoś, 
wynosić, aliquem in coerom; na 
str. bier. dostać się dokąd, in por¬ 
tom; — przenoś, ad eidtus optatos, 
dojść do zamierzonego celu. 

PerreUo, relli, 3. skubać, szczy¬ 
pać, targać, obrywać, aurcm ali- 
cui; — przenoś, drażnić* stoma- 
chum; dręczyć, si te dolor per- 
rellerit; ganić, szydzić, nicować, 
jus cirile. 

Penronio, TÓni, rentom, 4. przyjść, 
dojść, dostać się dokąd, z przyim, 
ad lub in i pizyp. 4 wlaś. i prze¬ 
noś., in tutom, iu fines, in sum- 
mum montis; ad port&m; in ami- 
citiam, pozyskać przyjaźń; in odium, 
in inridiam, uopaść w nienawiść, 
być znienawidzonym; ad octoge- 
siinum annum, dożyć do-; o przed¬ 
miotach nieźy w.: dostać się, dojść, 
secures in praedonum potestatem: 
pecunia ad VerTem; clamoradau- 
res; peryentum est, przyszło «ię. 

Ferrerae, przysl. przewrotnie, opa¬ 
cznie, dicere, interprotari. 

Perrersio, onis, ż. przewrócenie, 
przekręcenie. 

Penrersitaa, atis, i. przewrotność, 
hominum, opinionum. 

Perrersua, a, um, przewrócony, 
perversissimi oculi, bardzo zezo¬ 
wate oczy;—przenoś, przewrotny, 
zły, zepsuty, mos, homo. 

Perrerto, rerti, yersum, 3. prze¬ 
wracać zburzyć, tecta;— przenoś, 
^zupełnie znieść, zniszczyć, zgwał¬ 
cić, justitiam, sacra, amicitiam, 
jura, mores, ciritatem, aliquem; 
b) przestraszyć, nunquam illc me 
nllo artificio perrertet. 

Perresperi, priysł. bardzo późno 
w wieczór. [danie, śledzenie. 

Perrestigatio, onis, 2. pilne ba- 
Perrestigo, are, śledzić, badać. 
Perretua, eris, bardzo dawny. 
PerVotu»tus, a, um, bardzo dawny. 
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Perrieicia, ae, i. wytrwałość, u- 
pór, krnąbrność. 

PerricAciter, przytł. uporczywie, 
zacięcie, mocno. 

Perrioax# Łcis, uporczywy, opor¬ 
ny, zacięty. 

Pervideof vłdi, TTsnm, 2. oglądać, 
przeglądać, przypatrywać się, roz¬ 
poznawać, w łaś. i przenoś, sol, 
qui perridet omnia; mens oculis 
perridet suis; 2) poznać dokład¬ 
nie, qui hoc non perridet. 

Perrlgil* rigilis, bardzo czujny, 
nox^ noc bezsennie przepędzona. 

Perrlgffttio, ónis, 2. czuwanie 
przez noc całą. 

ParvlgUia, ae, £. czuwanie przez 
noc całą. 

Perrigilinm, ii, n. cznwanie przez 
całą noc; obrzęd religijny w JRzy- 
mie obchodzony w nocy. 

Pertigilo, 1. czuwać, noctem, noc 
na czuwaniu przepędzić, in armis. 

Parania, e, bardzo tani. 
Pervinco, vici, victum, 3. otrzy¬ 
mać zwycięztwo; — pTzenoś. per- 
ricitCato, utrzyma! swoje zda¬ 
nie; 2) przeeh. zupełnie zwycię¬ 
żyć, pokonać; — przenoś, prze¬ 
wyższyć, Toces perrincunt sonum, 
skłonić, przekonać, dokazać cze¬ 
go, dopiąć, wymódz, z nast. ut 
i tryb. łącz. rationibus Rhodios 
pcndcerat, ut retiuerent. 

Perrius, a, um, przechodni, ma¬ 
jący przejście; dostępny. 

Pervolito, are, przelatywać, loca. 
Perrólo, 1. przelecieć, latać przez 
co, aedes perrolat hirundo; prze- 
biedz, przejechać prędko. sex mi- 
lia passuum cisiis; 2) prędko się 
szerzyć, rozchodzić się, rumor 
pervolat, poet.; 3) locićć dokąd, 
in h&uc sodem. 

P*rvóIo, rolni, relle, bardzo chcićć, 
mocno pragnąć, scire ex te per- 

velim; czasem per oddziela się od 
słowa, per yideTe yelim. Cic. 

Ferwolfito, Sr©, przewracać; libros, 
czytać. 

Pervolyo, rolvi, rolfitum, 3. prze¬ 
wracać, włóczyć, tarzać; —prze¬ 
noś. bier. zajmować się czćm pil¬ 
cie, ut in iis locis pcryolratur 
animus. 

Perrulg&tua, a, um, baTdzo zwy¬ 
czajny, pospolity, spowszedniały, 
consolatio; 2) znany powszechnie, 
sławny,, res perrulgat* ©t nota. 

Permlgo, 1. ogłaszać, obwieszczać 
tabulas. 

Pea, pedis, w. noga ludzi i zwie¬ 
rząt, pedibus iter facere, pieszo 
lub na lądzie; pedibus rincere, 
w gonitwach pieszych; serrus a 
pedibus, sługa do posyłek. Stąd: 
1) w szczegół, a) w znaczeniu 
woj.: ad pedes descendere łuh di- 
gredi, z koni zsiadać; ad pedes 
desilire, skoczyć z konia; dedo- 
cere equitcm ad pedes, kazać 
zsiąść z kocia: pedibus merere, 
służyć w piechocie; ptrgna it ad 
pedes, walka przemienia się na 
pieszą; popów, conferre, referre: 
b) w senacie: pedibus ire in sen- 
tentiam alicujus, w głosowaniu 
zgodzić się na czyje zdanie; uo 
(quis) pedibus iret; 2) poet a) o 
plynącćj wodzie: rerocat pedem 
Tiberinus; crepant© lympha desi- 
lit pede; o czasie: cito pede la- 
bitur aetas; b) noga łóżka, sto¬ 
łu i t. p.; lectulus ilignis pedibus; 
p. mensae; c) pes reli, lina okrę¬ 
towa , którą się żagiel kieruje sto¬ 
sownie do wiatru; stąd: pede ae- 
quo lub pedibus aequis, gdy o- 
kręt przy pomyślnym wietrze pły¬ 
nie; pędem facere, napiąć żagiel 
stosownie do wiatru; d) stopa, 
miara, cujus ałtitudo centum qua- 
draginta quaruor pedes habet; u- 
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num padem discessisse; —przenoś, 
pede sao sc metiri, mierzyć się 
swoją piędzią, stosować się do 
swćj możności, poet; c) miara 
wiersza, stopa, p- citus, ;amb.: 
seu celer, eztremum seu trahat 
ille pedem; stąd: gatunek wiersza, 
Lesbius; hunc sccci cepcre pedem; 
3)— przenoś, o szczęśliwym przy¬ 
byciu: secucdus, felix, dexter, 
poet.; dla oznaczenia obecności: 
antę pedcs esse; przemocy albo 
odporu: sub pcdibus; pedem op- 
ponerc; wzgardy lub poniżenia: 
sub pedibus osa© lub jacere, być 
w poniewierce; sub pede ponere. 

Pesslme, i -us, patrz małe i malus. 
Peasinus, nuntis, ż. miasto w Ga- 
lacyl; stad: Pcssinuntius, a, urn, 
tyczący się Pcssynnntu. 

Possum, przyst na dół, na dno, 
w połączeniu: p. ire, spadać na 
dół, przepaść, zginąć ze szczętem; 
pessnm do Lub pcssumdo, znisz¬ 
czyć, zgubić, zrobić nieszczęśli¬ 
wym’; na str. bier. pessumdan ad 
inertiam, oddać się gnuśności, 

pestifor, i pestifćrus, a, um, zgu¬ 
bny, śmiertelny. 

pMtifSre, przysl. zgubnie, szko¬ 
dliwie. 

peatilena, tis, szkodliwy zdrowiu, 
niezdrowy, zaraźliwy, locus, se¬ 
des, mspiratio; w ogóle: szkodli¬ 
wy, zgubny, munus. 

PwrtlientU, ae, i. zaraza, morowe 
wietrze, grań pestilentia con- 
ctari; szkodliwe powietrze, nie¬ 

zdrowo miejsce, aucturoni; agro- 
mm gonus propter pestilentiam 
desertum. 

Partia, ia, ż* zaraza, morowe po¬ 
wietrze, szkodliwe powietrze; — 
przenoś, zguba, zniszczenie, ser- 
▼atae apest© carinae; także: o oso¬ 
bach i przedmiotach szkodliwych: 
pestis patriae (Cłodius). 

Petaaataa, a, um, mający na so¬ 
bie kapelusz podróżny, gotowy do 
podróży. 

Petasus, i, m. kapelusz do po¬ 
dróży. 

Petelia, *e, i. miasto Brucyów; 
stąd: Petellnus, a, um, należący 
do Petelii. 

Peteaao. i petisso, Ere, ubiegać się 
o co. landem. 

Potitlo, ónis, 2. natarcie, zamach, 
cios, petitiones tuas effogi; po¬ 
wstawanie na kogo (w mowach sąr 
dowych); dopraszanie się, prośba, 
ubieganie się, staranie się o co, 
zprzyp. 2. consulatus, sacerdotii; 
sądów.: skarga, roszczenie. prawa 
do czego; także: prawo żądania, 
inca est petitio. 

Petlfcor, 6ris, sUrający się o 
urząd, generosior descendat in 
campnm petitor, 2) poszukujący 
sądownie, skarży ciel, powód. 

Petiturio, ire, chcićć prosić o co, 
czynić zabiegi. 

Pęto, petlń, petii, peptum, ó. 
chcićć co osiągnąć, starać się, 
sięgać, a mianowicie: a) aliąuem 
deitrft, podać komu rękę, poet.; 
b) godzić na kogo, uderzać, ci¬ 
skać, aliąuem aliąua re, saxo, 
aren alta petens; szczegół, w wal¬ 
ce: cios zadawać, aUquem Ittb 
alicujos caput, latoś i t. p.; tak¬ 
że: cnjus latus mucro ille potebat; 
stąd: napadać, napastować, za¬ 
grażać, aliquem; aliąnem inridiis. 
armis, bello, erercitu, signis in- 
feroudis; także poet: Trojanos 
haec monstra petunt; c) pójść do¬ 
kąd, jęchać; udać się w pochód, 
wyruszyć, loca calidiora; non ca¬ 
stra sed na?cs; drogę przedsię¬ 
wziąć, iter, alium cursum; allam 
in partem fngam; lecieć, petere 
iter pennis, poet.; o rzekach: pły¬ 
nąć, campum petit amnis, poet; 
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o górach: ▼znosić się, sterczeć, 
mon# petit utrą; d) nalegać, pro¬ 
sić, domagać się, dopraszać się, 
żądać, aliquid lub aliquid ab 
aliquo lub z ut i tryb. łącz. 
albo samym tr łącz.; także: quan- 
tum res petit, ile rzecz wymaga; 
w szczegół a) pragnąć co osiągnąć, 
wyjednać, czynić o co zabiegi, 
consulatum, virgmcm; sądów.: 
poszukiwać, domagać się, hertdi- 
tatis possessi ortem; stąd: skargę za- 
uieść, p. ab aliquo;is, a quo petitur, 
oskarżony; is,qui petit, skarżący, po¬ 
wód^) pragnąć osiągnąć, aj szukać, 
upatrywać, sedes apibus statioquc 
petemia; — przenoś, szukać, sta¬ 
rać się o co, Kalutcm fuga, inoi- 
tem, gloriam, sapieniiam, laudcm; 
b) iść po co, szukać, dostać,agge- 
rem, commeatum, pabulum, a- 
quam; pożyczyć, wystarać się, 
argon to ostiatim petito; wydoby¬ 
wać, wydawać, gemitns alto de 
cordo; latcrc imo spiritum; — 
przenoś. aliquid a Graecis; ini- 
tium rei dcmonstrand&e altius; 
praesidium ox bencvolcntia ali- 
cujus. 

Petoritum, lub petorritum, i, n. 
gatunek powozu. 

Petra, ae. z. skala. 
Potrą, ae, i. brzeg nadmorski w li¬ 

ii ry i ; 2) miasto w Sycylii, które* 
go mieszkańcy PctUni, orum, m. 
Petrynowie. 

Fetrójus, a, om, nazwa Rzymskie- 
go rodu; stąd: Petrejinus, a, um, 
Pctrcjanski. 

Fetrinum, i, n. miasteczko i po¬ 
siadłość wiejska w Kampanii. 

FetrooórU, Órum, v%. lud w Akwi- 
tanii. 

Petroniua, i Petrosidiua, a, um, 
nazwiska Rzymskich rodów. 

Petulana, tis, swawolny,rozpustny. 

Petul&nter, przytl. swawolnie, roz¬ 
pustnic , vivere. 

Fetulantia, ae, ż. rozpusta, swa¬ 
wola, złośliwa radość. 

Petulous, a, um, bodzący, bodli- 
wy, haedi. 

Peucetia, ae, i. kraina w Apuln; 
stąd: Peucetius, a, um, do Peu- 
cecyi należący. 

phaeacea, um, m. mieszkańcy wy¬ 
spy Korcyry, w licz. poj. Phaeax, 
acis; stąd*, a) Phaeacis, fdis, z. 
rodem z Feacyi; rzeczoio. nazwisko 
poematu o pobycie Ulissesa w krai¬ 
nie Feaków; b) Phaeacius, a,um, 
do Feaków należący. 

Phaedra, ae, i. córka Minosa, kró¬ 
la Kreteńskiego, siostra Aryadny, 
żona Tezeusza. 

Ph&eatum, i, n. miasto na wyapi© 
Krecie: stąd: a) Phaestias, Xdis, 
i, rodem z Festu; b) Phaestiui, 
a,um, należący do Festu: 2)mia¬ 
sto w Tessalii. 

PhaĆton, ontis, m przyswiecają- 
cy, przydomek Heliosa czyli Słoń¬ 
ca; 2) syn Heliosa i Kiimeny; 
stąd: a) Phaethontóus, a, um, do 
Faetcna odnoszący się: l Phac- 
tontias, idis, z. należąca do Fae- 
tona; rztczow. Pb&eihoutiades, um, 
i. siostry Faetona. 

PhaettUa, ae, i. siostra Faetona. 
Phalanga, ae, i. wałek, drąg, le¬ 
war do podnoszenia i posuwania 
machin. 

PhilmgitiSi a rum, m. żołnierze 
należący do szyku zwanego pha- 
lanx. 

PŁaiantuł, i, m- Spartańczyk, zało¬ 
życiel Tarentu 

Phalaruc, phalangis, i- gromada, 
oddział wojenny, poet Tuscorum, 
Trojanorum: w szczegół, a) azyk 
ścieśniony w kształcie czworogra- 
nu u Ateńczyków i Spartau; bj 
oddział wojska Macedońskiego, od 
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4 do 16 tysięcy; c) szyk wojenny 
Gallów i Germanów. 

Phalara, orum, n. miasto w Tes- 
salii. 

Ph&lćra, oram, n. patrz Phalemm. 
Phalerae, arom, i. ozdoby drogie, 

które noszono na piersiach; także: 
kosztowne rzędy, któremi zdobio¬ 
no konie. 

Phaleritua, a, um, ozdobiony rzę¬ 
dem, equus. 

FhalSrum, i, »- i PhalEra, orum, 
n. port Ateński z miasteczkiem 
tegoż imienia; stąd: a) Phalóreus, 
ei, lub eos, *n. Falerejczyk; Pha- 
lereua, a, um,Falerejski; b) Pha- 
lerTcns, a, urn, Falerycki. 

Fhinae, a nim, f. przylądek na 
wyspie Chios; stąd: Phanaeus, a, 
um, Fanejski, rei Pb. (o winie 
Fanejskićm). 

Phantaaos, i, syn bożka snu. 
Fhardtra, ae, i. fiajdak, kołczan. 
PharetrAtua, a, um, kołczanom 

opatrzouy. 
Fharitae, Pbariufi, patrz Pharos- 
Fharmaoeutria, ae, i. czarownica, 
pharmacopóla, ae, w. sprzedają¬ 
cy lekarstwa, lekarz jarmarczny. 

Pharos, Lub -us, i, i. wyspa przed 
portem Aleksandryi w Egipcie, na 
którój była wzniesiona sławna wio¬ 
zą z latarnią; stąd: <*) Pharttae, 
arom, m. mieszkańcy tej wyspy; 
b) Pharius, a, um, Faryjski, poet. 
Egipski. . . . 

phars&los, lub -us, i, z. miasto 
w Tessalii; stąd: PharsalTcus i 
Pharsalius, a, um, tyczący się 
miasta Farsalu i okolic. 

Pharos, patrz Pharos. 
phasólis, Tdis, z. miasto w Licyi; 
stąd: Phaselltae, arum, w. Fa- 
zelici. 

Fhaaólua, i, n». gatunek małego 
okrętn; 2) fasola. 

Fhaaia, Idis, m. rzeka w Kolchi¬ 

dzie (przyp. 5 Phasiy, w r. z. mia¬ 
sto i port przy ujściu rzeki Fazys; 
stąd: a) Phasis, Tdis i Phasias, 
Sdis, i. Fazyjka, mieszkanka Kol¬ 
chidy, poet.; ó) Phasiacus, a, um, 
Fazyacki, poet. Kolchicki* 

Fhógeus, ei lub eos, m. ojciec 
Alfezybei: stąd: a) PhegSjus, a, 
um, do Fegeusa odnoszący się; 
b) Phegis, Idis, i. córka Fegeusa; 
c) imię króla Indyjskiego. 

Fheneoś, lub -us. i, z. miasto 
w Arkadyi; stąd: PheneStae, a- 
rum, m. Feneaci. 

Phśrae,anim, i. miasto: a) w Mes- 
senii; b) w Tessalii; stąd: Phcrae- 
us, a, um, Ferejski, z Fery, Ale- 
xander Ph. lub samo Pheraeus, 
Ferejczyk i Pheraei, orum, m. 
Ferejczycy; poet. w ogóle: Tes- 
salski. 

Phereclua, i, m. budowniczy, któ¬ 
ry wystawił okręty Parysowi do 
porwania Heleny; stąd: Phcre- 
oleus, a, um, tyczący się Fere- 
kluBft, pnppis. 

Pherecydea, is, w». filozof z wy¬ 
spy Scyros. nauczyciel Pitagora¬ 
sa: stąd: Pberecydeus, a, um, ty¬ 
czący się Ferecydesa; 2) pisarz 
dziejów z Aten przed Herodotem. 

Pheres, 5tis, m. wladzca Tessalii, 
ojciec Ad meta, który stąd nazy¬ 
wa się PheretiSdes, ae, ». 

Fhidiaa, ae, m. znakomity snycerz 
Ateński; stąd: PhidiScus, a, um, 
odnoszący się do Fidyasza. 

Phiditia (lub pbilitia), orum, n. 
wspólne, skromne jedzenie u La- 
cedemończyków. 

Phlladelphus, i, w*, kochający 
brata, przydomek króla Egipskie¬ 
go Ptolomeusza. 

Philaeni, orum, m. dwaj bracia 
z Kartaginy; stąd: arae Philacno- 
rum lub Philaenon, port na gra¬ 
nicy Cyrenaiki. 
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Fhilammon , Snis, m. syn Apollina. 
PhilSmon, Cnis, 9*. mąż Baucydy. 
Phillppóus, patrz Philippus. 
Philippi, Crum, 9». miasto w Ma¬ 
cedonii, wsławione walką Okta¬ 
wiana i Antoniusza, przeciwko 
Brutusowi i Kassyuszowi, którzy 
tam byli pokonani. 

Philippus, i, m. imię kilku kró¬ 
lów Macedońskich, z których naj¬ 
znakomitszym był ojciec Aleksan¬ 
dra W.; poct.: pieniądze złote wy¬ 
bijane za panowania Filipa, retu- 
lit acccptos regale nomisma Phi- 
lippos. Stąd: a) Philippeus, a, 
nm, do Filipa odnoszący się, nu- 
mus; h) Philipplcus, a, um, ty¬ 
czący się Filipa; 2) nazwisko 
Rzymskie. 

Philitia, orum, n. patrz Phiditia. 
Philoofceta, lob -es ae, m. syn 

Peanta, towarzysz Herkulesa; stąd: 
Philoctetaeus, a, um, do Fiiok- 
teta odnoszący się. 

Fhilolófcia, ae, z. (chęć do badań 
nczooych); zajmowanie się nauką 
języków i literatury, jako to: gram- 
matyki, Tetoryki, poezyi i t. p. 

Philold*us, i, m. miłośnik litera¬ 
tury, literat, uczony. 

Phtlomóla, ae, z. córka Paudyona 
króla Ateńskiego, siostra Prokny, 
z których tamta w słowika, a ta 
w jaskółkę przemienioną była; 
stąd poet.: słowik. 

Philomólium, ii, #f. miasto we 
Frygii; stąd: Philomelienses, inm, 
m. mieszkańcy tego miasta. 

Philorhomaeus• i, «*. przyjaciel 
Rzymian, jako tytuł honorowy. 

FhUosophia, ae, L miłość mądro¬ 
ści, filozofia; przedmiot filozoficz¬ 
ny; de ph. sermonem habere; w licz. 
mn. sekty, systemata, szkoły filo¬ 
zoficzne. 

PhUosóphor» 1. filozofować, odda¬ 
wać się badaniom filozoficznym. 
PI.W. 

Fhiloaóphus, a, filozof, filozofka- 
Philtrum,i, n. napój miłosny. 
Philyra, ae, i. lipa; stąd: łyko 
lipowe. 

Philyra, ae , i. nimfa, córka Ocea- 
na, matka Chirona; stąd: aj Phi- 
lyrćjus, a, um, do Filiry odno¬ 
szący się; b) PhilyrTdes, ae, m. 
Filiryda (Chiron). 

Phimus, i, m. pnszcczka do gra¬ 
nia w kostki. 

Phlueus, i, ro. król Tracki, od bo¬ 
gów ślepotą ukarany, wieszcz; 
stąd: Phinejus i Phinćus, a, um, 
do Fineusza odnoszący się; 2) brat 
Cefeusza króla Etyopów. 

Phlntia, ae, i. miasto w Sycylii. 
Fhleg&ton, ontis, m. rzeka w krai¬ 

nie podziemnćj (ogniem płynąca); 
stąd: Phregethontis, Idis, i. nale¬ 
żąca do tśj rzeki, unda. lympba. 

Fłile*ra, ae, i. miejsce w Mace¬ 
donii , zwane później Pallene: stąd: 
Phlegraeus, a, um, Flegrejski, 
tyczący się Flegry. 

Fhlegyaa, ae, m. król Lapitów, 
ojciec lksyona i Koronidy; 2) 
w licz. mn. lud w Tessalii. 

Phlius, untis, i. miasto i okolica 
w Peloponezie;stąd: Phlifcsins, a, 
um, Fliazyjski, Phliasii, orum,». 
Fliazowie. 

Phobótor, oris, «•. syn bożka snu. 
Phóca, ae, i -e, es, ż. cielę mor¬ 
skie; pies morski. 

Fhooaea, ae, z. miasto w Jonii; 
stąd: a) Phocaeensis, e, Foceeńaki 
i Phocaeenses, Foceensowie; 1) 
Phocaei, orum, m. mieszkańcy 
Focei: c) Pbocafcu9, a, um Fo- 
cejski; d) Phocenses, ium, 99. miesz¬ 
kańcy Focei. 

Phócia, Tdis, i. kraina w średnii 
Grecyi; stąd: a) Phocaicus, a, n»s 
Focejski; b) Phocenses, ium, &• 
mieszkańcy Focydy; c) Phocfcur, 
a, um, Focejski; rzcczow. Foce> 

pi 
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czyk (Pilades); dj Phocii, orum, 
m. mieszkańcy Focydy. 

Fhócus, i, tu. syn Eaka, brat Pe- 
lensa i Telamona. 

Fhoebas, patrz Phoebus. 
Phoebe, es, i. siostra FebazrDia- 
na; 2) córka Leucyppa; 3) córka 
Ledy, siostra Heleny. 

Fhoebas, i, m. wiaś. jaśniejący, 
śmiecący, przymiot Apoliina, Ph. 
Apollo, poct.* samo Ph. =: Apol¬ 
lo, albo o słońcu: Phoebi palli- 
dus orbis, i sub utroąue Phoebo, 
na wschodzie i zachodzie; stąd- 
a) Phoebas, adis, z. kapłanka Fe- 
ba; h) Phoebejus i PhoebGus, a, 
um, tyczący się Feba; c) Phoe- 
bigSna, ae, m. syn Feba (Esku¬ 
lap). 

Fhoeniceo, um, w». Fenicyanie, 
w licz.*poj. Phocnix, Fenicyanin, 
mieszkaniec krainy zwanej Phoc- 
nicC, ós, lub Phocnicia, ae,z. przy 
wschodniej stronie morza Śród¬ 
ziemnego; stąd: a) PhocnTcóus, 
purpurowy; b) Phocnicius, a, um, 
Fenicki; c) Phoenissa, ae, z. Fe- 
nieyanka, z Fcnicyi; Phoenissae, 
Fcnicyanki, poemat dramatyczny. 

Phoenix, Ida, tu. syn Amyntora, 
towarzysz Achillesa'w czasie woj¬ 
ny Trojańskiej; 2) ptak bajeczny, 
który żył lat przeszło 500 i spalił 
się w swojem gnieżdzie. Z jego 
popiołów powstał nowy feniks. 

Pholoft, Gs, 3. góra w Arkadyi. 
Fhorcus,i, lub Phorcys, yos, lub 
Phorcyn, ynos, m. syn Neptuna, 
ojciec Meduzy, po śmierci uważa¬ 
ny za bożka morskiego; stąd: 
Phorcynis,Idis lubfdos, z. i Phor¬ 
cys, idi6, z. córka Foikusa, Me¬ 
duza. 

Fhoróneua, ei i eos, m. król 
w Argos, syn Inacha brat Jony 
(Jo); stąd: Phoronis, Idis, z. Fe- 
ronida (Jo). 

FhrwAtes, is, m. nazwisko króla 
Partów. 

Fhrenfitioua, a, um, szalony, obłą¬ 
kany; rzeczow. phrenetici, orum. 
tu. szaleńcy. 

Fhrixua,i, w. syn Atamasa i Kfr- 
feli, brat Hclii; stąd: phruGus, 
a, um, do Fryksusa należący. 

Phry&ea, um, m. Frygijczycy; 
w licz. poj. Phryx, Frygijczyk, 
Ph. pius, Eneasz. Stąd: a) Phry- 
gia, ae, z. Frygia, kraina w Azyi 
mniejszej, podzielona na wielką 
i małą Frygią; ó) Phrygius, a, 
um, Frygijski, poet. Trojański, 
mater (Cybele); modi, muzyka 
żywa, pełna namiętności, używa¬ 
na podczas obrzędów odbywanych 
na cześć Cybcli; restes (haftowa¬ 
ne szaty, ponieważ Frygijczycy 
słynęli ze sztuki haftowania); la¬ 
pis, marmur; rzeczow. Phrygiae. 
Frygijskie niewiasty. 

Fhryx, Phrygis i Phrygius amnis, 
rzeka w Lidyi. 

Phthia, ae, i. miasto w TeSsalii; 
stąd: a) Phthias, adis, z. miesz¬ 
kanka Ftyi; b) Phthióta, lub -es, 
ae,f». Ftyota, Ftyjczyk; c) Phthio- 
tis, Tdis, z. kraina w Tossalii; d) 
PhthioCfcus, a, um, Ftyotycki, 
w ogóle: Tessalski; e) Phthlns, 
a, um, Ftyjski, Tessalski, z Ftyi 
(Pelcus, Achilles). 

Fhylacń, Gs, z. miasto: a) w Molos- 
sydzic w Epirze; b) w Tessalii; 
stąd: a) PhylacGis, fdis, i. Fila- 
cejka, Tessalka; b) PhylacGjus, 
a, um, Filacejski. 

Phylaous, i, m. ojciec Ificyusza, 
dziad Protczylausza, męża Laoda- 
roii; stąd: Phyiacldes, ae, m. Fi- 
lacyda, Protezylausz. 

Fhy larchua9 i, r*. naczelnik po¬ 
kolenia. 

Phyló, es, z. mały zamek w Atty- 
ce na granicy Beocyi. 
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Phyllls, Ydis, lub Ydoa, i. nazwi- 
sko dziewczyny. 

Phyllos* i, ż. miasto w Tessalii; 
stąd: Phyllgjus, a, um, tyczący 
się tego miasta; poet Tessalski. 

Physioa, aot i. fizyka, nauka przy¬ 
rodzona. 

Phyaice, przysł. fizycznie. 
Phyaioua, a, mn, fizyczny, tyczą¬ 

cy się przyrody; rzeczow. fizyk, 
badacz przyrody: physicum quid- 
dam, coś z nauki przyrody; phy- 
sica, orum, n. rzeczy przyrodzone, 
fizyka. 

Phyaiognćmon, onis, m* poznają¬ 
cy charakter i skłonności człowie¬ 
ka, zwłaszcza z rysów twarzy. 

Phyaiológia, ae, ż. znajomość czyli 
badanie przyrody. 

PlabUis, e, w znacz, relig., dają¬ 
cy się odwrócić przez ofiary. 

Ptacul&rls, e, błagalny, mający 
moc oczyszczenia, p. sacrificia, Iud 
samo piacularia. 

Piaoultnn, i, n. ofiara oczyszczal¬ 
na, błagalna; w ogóle; wszelki 
środek naprawienia czego; a) śro¬ 
dek zaradczy, lekarstwo, sunt cer¬ 
ta piacula, quae te ter pure lccto 
poterunt reereate libeilo; i) kara, 
grana p- eiigcre: 2) to, co wy¬ 
maga ofiary oczyszczalnej, wykro¬ 
czenie, występek, p. committere, 
aibi contrahere, mereri. 

Fita en, Tnis, n. środek religijny 
przebłagania. 

Kja.ac, i. sroka. 
Fio&rla, ae, i. smolamia, miejsce 

gdzie wytapiają smołę. 
Pfcea, ae, i. świerk. 
PicSnum, i, *• kraina w Italii; 

stąd: a) Picens, tis, Picentyński, 
1 Picentes, um, m Picentyno- 
wie; b) PicCnus, a, um, Piceński. 

Pioeus, a, um, czarny jak smoła. 
Pioo, 1- smołą zalewać, napusz¬ 
czać. 

Fiotónes, um, m. lud w Akwi- 
tanii. 

Picior, Cris, m. malarz 
Piotor, oris, m. Bzymski przy¬ 

domek. 
PiotGra, ae, i. malowidło; malowa¬ 
nie; 2) wyszywanie, haftowanie, 
p. teztilis; 3) wmówię: malowni¬ 
czo rzeczy przedstawienie 

PioturAtua, a, um, wyszywany, 
haftowany, Yestes. 

Pictus, a, um, malowany; hafto¬ 
wany, acu chlamys; ozdobiony, 
orationis genus. 

Pio, przysl religijnie; z przywią¬ 
zaniem względem rodziców, dzie¬ 
ci i t p. 

Piśria, ae, z. *raina Macedonii. 
PiSros, lub -us, i, m. król Ema- 
tyi ; 2) Macedończyk, ojciec dzie¬ 
więciu Muz; 3) góra w Tessalii; 
stąd: a) Pierides, um, i. córki 
Pierusa, Muzy; b) Pierius, a, um, 
Pieryjski, Tessalski; rzeczow. w licz. 
mn. Picriae, Muzy; stąd: poet 
modi, ria. 

PIStaa, fitis, r. bogobojność; 2) mi¬ 
łość ku rodzicom, Todzeństwu kre¬ 
wnym, ojczyźnie; 3) uszanowanie, 
wdzięczność; 4) łagodność, tkli¬ 
wość, miłosierdzie; ft) sprawiedli¬ 
wość. 

Pigeo, pigui; 2) czuć wstręt, od¬ 
razę, przykrość, zwykle nieosob. 
piget, piguit lub pigitum eit, 
z przyp. 4 osoby i 2 rzeczy, me 
piget stultitiae meao; pigere eum 
facti coepit, zaczął żałować, że to 
zrobił; 2) wstydzić się, pigebat 
fateri. 

Piger, pigra, pigrum, niechętny, 
leniwy, opieszały, gnuśny^ia mi- 
litia; ad militaria opera; poet- 
z przyp. 2, militiae; lub z tryb. 
bez., ferre laborem; poet o przed¬ 
miotach nieżywoc.: a) nieżyzny, 
campus, radix; b) powolny, po- 
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woli upływający, bellum, annus; 
c) nieczuły, pectora. 

Pigmantarius, ii, m. farbami lub 
maściami trudniący się. 

Pigmentum, i, n. farba, piększy¬ 
dło; — przenoś, ozdoba kraso- 
mówska, orationis. 

Pigner&tor, oris, m. biorący w za¬ 
staw. 

Pignfiro, 1. zastawiać dawać co 
w zastaw. 

Pigneror, 1, brać w zastaw; — 
przenoś, a) zobowiązać, quemque; 
b) uważać za rzecz niezawodną, 
quod mihi das omen, pigneror, 
poet. 

Pignua, pignóris, n. zastaw, za¬ 
kład; p. pouere, pignore certare, 
zakładać się; o osobach: zakładnik; 
adde natos natasąue et nepotes, 
pignora cara, dzieci i wnuki, jako 
zakład miłości małżeńskiej; — 
przenoś, zakład, dowód, znak pe¬ 
wny, Toluntatis, iujuńae- 

Fi**®* przysL opieszale, niechętnie, 
nieochoczo. 

Pigrifcia, ae, i- gnuśność, leni¬ 
stwo. 

Plgror, ari, lenić się, być opiesza¬ 
łym, scribere. 

1. Pila, ae, i. mozrtzierz; - prze¬ 
noś. e) slup, filar, pontis; lapi- 
dca; bj tama kamienna, saxea 
pila cadit. 

2. Pila, ae, i. piłka do grania, pi- 
lae studio teneri; przysłowie: cłau- 
dus piłam, o tym, który z jakiej 
rzeczy nie umie zrobić użytku. 

Pii&nus, i, m. zr triarius. 
PliatuB, a, urn, pociskiem uzbro- 
jony. 

Pileatus, a, um,'czapkę na głowie 
mający. 

Filentum, i, ». powóz na pasach 
dla kobiet. 

Piiedlus, i, w. i -um, i, n. cza¬ 
peczka- 

Pilena, i, m. i -um, i, n. czapka, 
którą nosili wyzwoleńcy; ad pile- 
um vocare, zachęcać niewolników 
do broni, przyrzekając im wolność 

Piło, sre, włosy obrywać, rabować. 
Pilósua, a, um, kosmaty, włosa¬ 

mi obrosły. 
Pilum, i, ». pocisk piechoty Rzym¬ 
skiej; p. murale, pocisk, który 
oblężeni na oblężeńców z murów 
Tzucali. 

pilum nu a „ i, m syn Daunusa, 
dziad Tuma. 

1. Pilua, i, 77t. oddział żołnierzy 
zwanych triarii lub pilani; stąd: 
primds p., pierwszy oddział tego 
wojska; centurio primi pili lub 
qui primum pilum ducit; 2) pri- 
mus pilus lub primipilu9, sam 
setnik pierwszego oddziału trya- 
ryów. 

2. Pilus, i, «•- włos, palpebrae 
munitae vallo pilornm; — prze¬ 
noś. mało czego, fraszka, rzecz 
mała, piło minus; ne pilum qui- 
dem, ani na włos; ne ullum pi¬ 
lum viriboni habere dicatur, ani 
trochę. 

Pimpla, ae, i. miasteczko w Pie- 
ryi, tudzież góra i źródło muzom 
poświęcone; stąd: Pimpleus, a, 
um, tyczący się tego miejsca, na¬ 
leżący do muz, i Pimplea, ae, z. 
muza. 

FinSriua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Finarus, i, m. rzeka w Cylicyi. 
PindaruB, i, m. sławny poeta li¬ 
ryczny Grecki, Tebańczyk; stąd: 
Pindarłcus, a, um, do Pindara 
odnoszący się. 

PindeniBsus, i, z. miasto w Cyli¬ 
cyi; stąd: Pindenissae, arum,ł». 
mieszkańcy Pindenissu. 

Pindus, lub -os, i, m. góra w Tes- 
salii 

Pinetum, i, w. las sosnowy. 
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Pineus, ft, nm, sosnowy. 
PincoB pinxi, pietom, 3. malo¬ 
wać, t&bula pieta, obraz, malowi¬ 
dło; 2) acu p. lub samo pingere, 
haftować, wyszywać, stragulum 
textile magnificis operibus pictum; 
3) namazać czśm, sangnineis fron¬ 
tem motis et tempora pingit; 4) 
ozdobić, bibliothec&m*, 5) w mo¬ 
wie: odmalować, malowniczo, ży¬ 
wo przedstawić. 

Pinguesco. Sre, tłuścieć, stać się 
tłustym. 

Pinguia, e, tłusty, stluszczony, 
spasły, otyty, o żyjących i nie- 
żyw. istotach, mianow. o roli: 
agor, solum, campus, żyzny, ob¬ 
fity; także: Olira lecta de pinguis- 
simis ramis arborum; pingnia sta- 
bula apum, poeŁ; rzeczow. pin- 
gue, is, ». tiustość; — przenoś. 
niezgTabny, nieokrzesany, nieu- 
datny, bez ożywienia, Mincrra; 
nadęty, verba; spokojny, somnus, 
quies, amor, poet. 

Finguittldo, Ynis, z. tlustusc. 
Pinifer, lub pinYger, era, erum, 
sosuorodny. 

1. Pinna, ae, i. pióro, w licz. 
mu. pióra, skrzydła: 2) płetwy u 
ryb; 3) blanki murów. 

2. Pinna, ae, i. gatunek ślima¬ 
ków. 

Pinn&tuB, a, um, skrzydlaty, pie¬ 
rzasty. 

Finniger.era, erum, mający skrzy¬ 
dła lub płetwy, amor (kupidyn). 
piscis. 

Pinnotóres, ae, tn. pilnujący śli¬ 
maków, gatunek raka. 

Finso, ere, tłuc, na proch zetrzeć. 
Pinu®, us lub i, i. sosna; — poet 
pochodnia, manum pinu flagranti 
implet; okręt, pinus in undis navi- 
gat. 

Pio, 1- błagać przez ofiary. Tellu¬ 
rem porco, Silvanum lacte; oczy¬ 

ścić religijnie, si quid tibi pian- 
dum fuisset; w ogóle: napTawić, 
darona; odwrócić, imaginem noc- 
tis (straszne snyj; takie: zemścić 
się, ukarać, culpam morte, poet. 

Piper, £ris, n. pieprz. 
Piraeeus, ci, 4. przyp. -eum lub 
-ea, th. sławny port Ateński; tri- 
plex Piraeeiportus, złożony z3-ch 
stacyj, Zea, Aphrodisium i Can- 
tharus; poet.: Piraea tuta; stąd: 
Piraeus, a, um, do portu Ateń¬ 
skiego należący, litora. 

Pirata, ae, m. rozbójnik moTski, 
korsarz. 

Piraticus, a, um, korsarski, hel¬ 
ium, wojna z korsarzami; rzeczow. 
piratica, ae, z. rozbójuictwo mor¬ 
skie, korsarstwo, piraticam face- 
re# rozbijać na morzu. 

Pirćn* gs, z. źródło w Koryncie; 
stąd: Pirenis, Ydis, i. należąca do 
źródła Pireny, unda; Pirenis El- 
phyre, Korynt. 

Pirithoua, i, rn. syn Iksyona, król 
Lapitów. przyjaciel Tezeusza. 

Firum, i, n. gruszka, owoc. 
Piru«, i. i. grusza, drzewo grusz¬ 

kowe. 
Firustae, £rum, m. lud w IUiryi- 
Piaa, ae, z. i Pisać, arum, z. mia¬ 

sto w Elidzie przy rzece Alfeus; 
stąd: Pisaeus, a, um, Pizejski 
i Pisaea, ae, z. pochodząca z Pi¬ 
zy (Hippodamia); 2) w licz. mn. 
miasto w Etruryi; stąd: Pis&nus, 
a, um, Pizański, i Pisani, oruw, 
m. mieszkańcy Pizy. 

Fls&urum, i, ft. miasto w Umbryi; 
Stąd; Pisaurensis, e, należący do 
Pizauru. 

Fiso&tor, 6ńs, m. rybak. 
Piscatdrlus, a, um, rybacki,nans. 
Pisc&tus, us, w. rybołówstwo, 
ryły. 

PiaciculuB. i,m. rybka. 
Piaclna, ae, i. sadzawka rybna. 
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PŁuln&rlus, t, um, mający upo¬ 
dobanie w utrzymywaniu stawów, 
sadzawek rybnych. 

Piania, is, m. ryba; 2) pisces, 
gwiazdozbiór, p. major (aąuosus), 
gwiazda w stronie południowej. 

Piscor, 1. ryby łowić. 
Piaoósna, a, um, rybny, obfity 

w ryby. 
Plalda, ae, «. rodem z Pizydyi; 
w licz. mu. Pisidae, arum, m. 
Pizydowie, mieszkańcy krainy zwa- 
nćj Pisidia, ae, i. w Azyi mniej¬ 
szej. 

Piaiatratua, i, m. s&mowładzca 
Ateński; stąd; Pisistratfdes, ae, 
m. Pizystratyda, potomek Pizy- 
stTata. 

Pito, Ónis, m. nazwisko Rzymskićj 
familii. 

Piator, órls, m. roztłukujący, roz¬ 
cierający np. zboże w moździerzu 
lub w żarnach; 2) piekarz. 

Pirtórium, ii, n. miasto w Etru- 
ryi; stąd: Pistoriensis, e, Pisto- 
ryjski, z miasta Pistoryum. 

Piatrinum, i, n. miejsce, gdzie 
przed wynalezieniem młynów zboże 
w możdzerzu lub w stępie tłu¬ 
czono na mąkę; później do obra¬ 
cania kamienia młyńskiego uży¬ 
wano koni lub niewolników za 
karę, stąd: dare aliquem in pis- 
trinum; — przenoś, o przykrem 
położeniu rzeczy: tibi mecum in 
eodem pistrino est mendum. 

Pistris, lub pristis, is, i pistriz, 
lub pristii, Icis, i. gatunek wie¬ 
loryba; 2) gwiazdozbiór, wielo¬ 
ryb; 3) gatunek okrętu. 

Pitant, is, z. miasto w Argoli- 
dzie w Azyi Mnieiszćj. 

Pitheoflaae, arum, i. wyspa na mo¬ 
rzu Tyrreńskiem. 

Fitthaua, ei, lub eos, m. król 
Trczeny (Troezeu), ojciec Etry 
(Aethia); stąd: a) Pitthuis, Tdis,ż. 

Pitteida (Etra); b) Pitthijua lub 
-Sus, Tittejski. 

Pituita, ae, z, ślina, flegma. 
Pitni tCsus, a, um, zaflegmiony. 
Pius, a, um, szanujący, przywią¬ 

zany; a) względem bogów: bogo¬ 
bojny, pobożny, religijny; b) wzglę¬ 
dem tych osób, z któremi związ¬ 
kiem krwi lub dobrodziejstw je¬ 
steśmy połączeni: przywiązany, 
życzliwy, tkliwy, uprzejmy; ej 
sprawiedliwy, cnotliwy, poczciwy, 
słuszny; pii, błogosławieni, szczę¬ 
śliwi (o cieniach zmaTlych na po¬ 
lach Elizejskich), piorum sodem 
consecuti; piam est, tego wyma¬ 
ga bogobojność, z tryb. bez., poet; 
2) Rzymski przydomek. 

Pix, plcis, i. Bmoła, żywica. 
Placabilis. 6, dający się łatwo 
przebłagać, se inimicis placabi- 
lem praebere; 2) służący do prze¬ 
błagania, te ipsum purgare ipsis 
coram placabilius est, Utwićj 
przebłagasz uniewinniając się, 
poet. 

PUoabilitM, atis, i. pojednalność, 
łatwość do przebaczenia. 

Plao&men, luis, tu środek poje¬ 
dnawczy. 

Plae&te, przyzl. spokojnie, cierpli¬ 
wie, łagodnie, omnia hu mana 
ferre. 

Plao&tio, onis.i. ułagodzenie, ubła¬ 
ganie, deorum. 

Flacitus, a, um, ublagauy, uła¬ 
godzony, eiercitus; stąd: łagodny, 
spokojny, status animi. 

PUoenta, ae, i. placek. 
Plaoentia, ae, £. miasto w Galin 
Cyspadańskićj; stąd: Placentmus, 
a, um, tyczący się Placencyi, i 
Placentini, orum, m. mieszkańcy 
Placencyi. 

Placso, placui, placftum: 2. podo¬ 
bać się, alicui; pl. sibi, być 
z siebie zadowolonym, być pel- 
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nym miłości własnej, zaufać so¬ 
bie, być zarozumiałym; placet mi- 
hi, lub 6amo pL, uważam to za 
dobre, pochwalam, zgadzam się 
na to; ze spój. ut i tryb. łącz., 
placuit, -ut conscribcrcmus; z 4. 
przyp. i tryb. bez. duo placet es- 
se Cameadi geuera visorum; pla- 
cere sibi ternas tabellas dari; u- 
chwalić, postanowić, polecić, z 4 
przyp. i tryb. bez. senatui place- 
re, Cassium prorinciam obtinere; 
suggestuui adornari placuit; także: 
z ut i tryb. łącz.; placitum est, 
postanowiono- 

Plaoide, prtt/st. łagodnie, spokoj¬ 
nie, ferre dolorem; łoqui; 2) zwol¬ 
na, colles pl. acclires, mało spa¬ 
dziste. 

Flaoidua, a, urn, łagodny, spokoj¬ 
ny, nihil non tranąuillum et pla- 
cidum agens; niebystry, niegwal- 
towny, amnis. 

Flacitus, a, um, podobający się, 
miły; rzeczow. placitum, i, n. upo¬ 
dobanie , życzenie, ultra placitum, 
więcćj niż sobie życzono 

Płaco. 1. błagać, uspokajać, ła¬ 
godzić, przejednać, w łaś. i prze¬ 
noś. diviunm itumen precibus; ae- 
quor; aliquem in ałiquem lub ali- 
cui, pojednać kogo z kim, esca 
ventreiu iratum, głód uśmierzyć; 
homo ipse sibi placatus, sarn z so¬ 
bą w zgodzie; uspokojony. 

1. Plaga, ae, r. raz, cios, uderze¬ 
nie, stąd jako skutek', rana, acei- 
pere, infligere, imponere; — prze¬ 
noś. nieszczęście, przeszkoda, hac 
ille perculsus plaga , wrażenie, o- 
ratio gravem plagam facit. 

2. Plaga, ae, 6. sieć myśliwska, 
tender* plaga*; — przenoś, zawi- 
kłauie, sidła, in majores plaga* 
incidcndum est; 2) strona, okoli¬ 
ca, kraj, pl. Materina, powiat, 
okrąg M. 

Flagifcriua, ii; m. ludokrsdzca,któ¬ 
ry niewolników wykradał, lub wol¬ 
nych ludzi w niewoli trzymał. 

Flagóaus, a, um, lubiący bić, 
skory do bicia. 

Plagula, ae, ż. zasłona, firanka. 
Plancus , i, w. nazwisko Rzymskiej 
familii; stąd: Planciftnus, a, um. 
tyczący się Pianka. 

planetu*, us, bicie się w pier¬ 
si na znak wielkiego żalu lub ża¬ 
łoby, głośne narzekanie. 

Fl&ne, przysl. rowno, po równi¬ 
nie; — przenoś, a) wyraźnie, zro¬ 
zumiale, jasno, łoqui, explicare, 
scribere; b) zupełnie, całkiem, pl- 
eruditns; cognoscere; carerc sen¬ 
su communi. 

Plango, planii, planctum, 3. bie. 
uderzać; poet na str. bicr. bie 
się w piersi przy gwałtownym ża¬ 
lu, smutku, pectora paluiis fe- 
mur; lacertos; takie: samo ptan- 
gere lub plangi, płacząc i narze¬ 
kając, tłuc sobie piersi, załamy¬ 
wać ręce i t. p., agmina plan- 
gentia: planguntur maires. 

Flangor, óris. wi. uderzenie z ło¬ 
skotem; mianow. tłuczenie piersi, 
załamywanie rąk, głośne narzeka¬ 
nie, plangoribus aedes femineis 
ululant, poet. 

Flanguncula, ae, i. lalka. 
FIanitt&, ae, lub -es, ei, L ró¬ 
wnina, płaszczyzna. 

Plant a, ae, i. płonka, latorośl, 
szczep; roślina, plantam defigere 
in hortis; 2) stopa nogi, pl- pedis 
lub samo planfa. 

Plantftri*. e, tyczący się latoro¬ 
śli; rzcczow. plantaria, ium, *■ 
szkółka drzew. 

PUnus, a, um, równy, płaski, 
rzćczouf. planum, i, ». płaszczy¬ 
zna;—przenoś. a) łatwy, bez tru¬ 
dności, Tia; de piano promittere; 
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b) jasny, zrozumiały, narratio; pla- 
num facere, wyjaśnić. 

Planua, i, m. włóczęga, szalbiirz, 
oszust, ludzigrosz. 

Flastes, ae, m. wyrabiający co 
z gliny, gipsu i t. p- 

Plataeae, arum, Ł miasto w Reo- 
cyi; stąd: Plataeenses, ium, *». 
mieszkańcy PlateL 

Platalea, ae, i. gęś dzika. 
Plat&nua, i i. jawor. 
Piat&a, ae, i. (takie: platSa)ulica. 
Plato, fillis, f». filozof Ateński, 

uczeń Sokratesa; stąd: Platonicus, 
a, um, Platoński, tyczący się Pla¬ 
tona; 2) Epikurejczyk rodem z Sar- 
<Us. 

Plaudo (plodo) plausi, plausum, 3. 
klaskać, manibus, na znak zado¬ 
wolenia; alicnl rei; sibi, być z sie¬ 
bie zadowolonym, populus me si- 
bilat, at mibi plaudo; klaskać, 
szelest wydawać skrzydłami, plau- 
sit pennis; figit columbam plau- 
dentem alis; 2) przech u poet 
uderzać o co, pectora manu; plau- 
sa colla equorum; tańczyć, pedi- 
bus cboreas; plausis terberat alis, 
uderzywszy skrzydłami. 

Flauiibiiia, e, na oklask, na po¬ 
chwałę zasługujący. 

Flatuor, óris, m. dający oklaski. 
PJLaustrum, i, n. wóz ładowny; 
2) wóz gwiazdozbiór, ursa major. 

Flausus, us, m. klaskanie, oklask 
na znak zadowolenia; 2) bicie 
skrzydłami, dant plausum pennis. 

PlautiuB, lub Plotius, a, urn, na¬ 
zwisko Rzymskiego rodu; stąd: 
Plauti&nus, tyczący się rodu Plo- 
cyuszów. 

Plautus, i, m. Rzymski poeta, ko¬ 
mik; stąd: Plautlnus, a, um, ty¬ 
czący się Plauta. 

Piabecula, ae, i. gmin w znacze¬ 
niu wzgardliwym. 

PleMjue, a, um, gminny do sta¬ 

nu plebejuszów należący; —prze¬ 
noś. pospolity, lichy, sermo; phi- 
losopbi. 

Plebea, ei, i. = plebs. 
Plebicółe, ae, przyjaciel gmi¬ 
nu, popularny. 

Plebisoltum, i, n. (dawn.6przyp. 
plebiscitu), ustawa, uchwala ludu. 

Plebs, plebis, i. gmin, pospól¬ 
stwo, plebejusze, w przeciwień¬ 
stwie do patricii, patres, i sena- 
tus; — pnenoś. plebs superum, 
bogowie niższego rzędu. 

1. Pleoto, pleri i plexui, plexum, 
3. spleść, upleść;—przenoś, sępi. 
skręcić się, obrócić się, quo se 
p&cto plecteret. 

2. Pleoto, Sre, karać, zwykle w for¬ 
mie biernćj, być ukaranym, tergo; 
plectar peudens; multls in rebus 
negligentia plectimur; być naga- 
nionym, cavit, ne qua in re ju¬ 
rę plecteretur. 

Pleotrum. smyczek, pręcik do bi¬ 
cia w stróny lutni; stąd: lutnia, 
także: poeiyaliryczna,ąuaere mo- 
dos leriore plectro, poet 

Pleias, i Plćjas, lub Pliaa, kdis, ś. 
Plejada, często w lid. mn. Plejadet, 
siedm córek AltanU i Plejony, 
które w liczbie gwiazd umieszczo¬ 
ne zostały, zwane także Yer- 
gili&e. 

Fleióne, es, £. córka Oceana i Te- 
tydy, żona Atlas*, matka Plejad. 

Plómmyrluin, ii, ff. przylądek 
w Sycylii. 

plftne, yrzytl. pełno; — przenoś, 
obficie, dostatecznie, dokładnie, 
praestare; aliqnid perficere; ple- 
nius aequo laadare, chwalić nad 
słuszność. 

Plenit&do, Ihit, ś. pełność, zu¬ 
pełność. 

Plenua, a, um, napełniony, wlaś. 
i przenoś.; poet nasycony, ple- 
nus eras minimo; przesycony, znu- 
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dzony czćm, quod Cupide petiit, 
maturę plena reliquit. Stąd; 1) 
w szczegół, a) z przyp. 2 lub 6 
obfitujący, obficie w co opatrzo¬ 
ny, Gallia plena mium Romano- 
ruin; argenti; vita plena rolupta- 
tibus, omni apparatu; b) samo 
plenus, poluy, gruby, tłusty, oty¬ 
ły, homo, corpus; brzemienna, 
ciężarna; często: obfitujący we 
wszystko, bogaty, urbs, domus, 
mensa, homo i t. p. 2) pod wzglę¬ 
dem mnogości, liczby: liczny, ag- 
men; lub cały, zupełny, anuus, 
numerus, legio, cohortes; nieskró- 
cony, verbum; pleno gradu, rą¬ 
czym, sporym krokiem, w cwał 
albo porządnie;—przenoś, dosko¬ 
nały, zupełny, gaudium, Concor¬ 
dia; ad plenum philosophiae scien- 
tiam adipisci, nabyć dokładnćj zna¬ 
jomości filozofii; b) pod względem 
mocy: silny, mocny, yox. 

Plerlaue, plerumąue, patrz ple- 
msque. 

Plerusąue, plerSąue, zwykle w licz. 
mn. plerique, pleraeque, pleraąue, 
większa część, po większej części, 
wiele, bardzo wielu, plerique 
onines, prawie wszyscy, ruczow. 
plerumąue, większa część, z przyp. 
2, pl. noctis proccssit; i przysl. 
po większej części, ogólnie, po¬ 
spolicie, bardzo często. 

Fleumoxii, oram, tn. lud w Gal- 
lii Belgijskiej. 

Fleurón s ónis, i. miasto w Etolii; 
stąd: Pleuronius, a, urn, należą¬ 
cy do tego miasta. 

Plias, patrz Pleias. 
Flioo, 1. składać, zwijać, fałdować. 
Plinius, a, urn, nazwa Rzymskie¬ 

go rodu. 
Fliathenes, is, m. syn Pelopsa, brat 
Alreusza i TŃpestesa, ojciec Aga- 
meamona i Menelausa; stąd: Pli- 

sthenteus, a, um, do Plistenesa 
należący- 

Plodo, patrz plaudo. 
Plor&tus, us, m. głośuc płakanie, 

omnia muiierum ploratibus sonaut. 
Pióro, 1. rzewnie, głośno płakać, 

kwilić się, conducti plorant in 
funerc; 2) przech. opłakiwać ko¬ 
go, co, jn?enem raptum; turpe 
commissum: także: z tryb. bezok. 
lub z 4 przyp. i tryb. bezok., plo- 
ravere, suis non respondere faYO- 
rem speratum meritis. 

Plostellum, i, «. wózek. 
Plotiua, a, um,zz:Plautius. 
Pluit. patrz pluo. 
Pluma, ae, ż. puch, pierze; — 

przenoś, pierwszy zarost brody, 
mech, quum yenerit pluma su- 
perbiae; płochość umysłu, qui plu¬ 
ma facilius moYentur. 

Plumbeua, a, um, ołowiany; — 
przenoś, tępy, pugio, gladius; cięż¬ 
ki, przykry, anster; głupi, nie¬ 
świadomy, tępy, in physicis 

Plumbo, 1. ołowiem spajać 
Plumbum, ł, «. ołów; — przenoś, 
cokolwiek z ołowiu, np. kula, ru¬ 
ra ołowiaua. 

Plumeus, a, um, puchowy, pu¬ 
chem wypchany, culcita. 

Plumo, 1. okrywać pierzem; — 
lorica plumata, zbroja łusko wata, 
zrobiona z blach zachodzących na 
siebie nakształt łuski. 

Pluo, plui i płQvi, 3. padać (mó¬ 
wiąc o deszczu); zwykle nieosob. 
pluit, deszcz pada; sanguinem lub 
sanguine pluit, krew pada na¬ 
kształt deszczu; tantum pluit glan- 
dis, tyle pada żołędzi, poet. 

PLurea, od plus, patrz multus. 
Pluriea, przysl. częstokroć, wiele 
razy. 

Plurimum, plurimus, patrz multus. 
Plus, patrz multus. 
Pluaoulua, a, um, trochę więcój, 
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za wiele, plusculum z przyp* 2 
plusc. negotii, za wiele pracy, 
kłopotu, lub z nast. quam, pl. 
quam concedet Yeritas, więcćj niż-. 

Fluteus, i, m. i pluteum ,i,a. szo¬ 
pa oblężnicza, pod którą żołnie¬ 
rze oblegający zabezpieczeni od 
pocisków nieprzyjaciół prace oblę- 
żnicze wykonywali; 2) zasłona 
z desek. 

Pluto i Pluton, <5nis, m. bożek, 
władze a świata podziemnego, brat 
Jowisza i Neptuna, mąż Prozer- 
piny; stąd** Plutonius, a, um, ty¬ 
czący się Plutona i Plutonią, orum, 
n. kraina w Azyi mniejszej ze 
świątynią Plutona. 

Flutua, i, m. bożek bogactw. 
Fluwia, ao, i. deszcz. 
Fluwialis, e, dżdżysty, słotny, au- 
ster, deszcz przynoszący; aqua, 
deszczowa, z deszczu powstająca; 
fungi, rosnące w dżdżystej porze. 

FluwiuB, a, um, dżdżysty, deszcz 
sprowadzający, rentus; naksztalt 
deszczu spadający, aiirum. 

FocUlmn, i, n. kubeczek. 
Foculum, i, i». kubek, puliar, 2) 

napói, p. morti8 eihaurire; pocu- 
lainfundure. ad pocula vcnire; po- 
cula sunt fentes liquidi; pocula 
desideni, amoris. 

Podagra, ae, i podagra, choroba. 
Podalirius, ii m. syn Eskulaps, 

lekarz; 2) nazwisko Trojańczyka. 
Fodex, Icis, m. pośladek. 
Poeaa, antis, m. ojciec Filokteta, 
który stąd nazwany Poeantiades, 
ae, lub Poeantius heros lub Poe- 
antia proles. 

poecilS, es, i. galeTya, portyk 
w Atenach ozdobiony slawnemi 
obrazami. 

Poema, £tis, poemat, utwór poe¬ 
tyczny (przyp. 3 licz. mn. poe- 
matis). 

Poena, ae, i. kara, pokuta, pom¬ 

sta, poenas dare, solvere, luere, 
karę ponieść, być ukaranym; poo- 
nas Terborum capere, rnścic się 
za słowa; poena aliquem afficere, 
poenas de aliquo capere, sumere, 
u karać kogo; 2) u późn. pis. udręcze¬ 
nie, męka, trud, dolegliwość, ul- 
timis poenis afficiuntur; postlon- 
gam poenamm patientiam, 

Poenua, i, m. Kartagińczyk, w licz. 
mn. Poeni, orum; stąd: a) Poe- 
nus, a, um, Kartagiński, Fenicki, 
gdyż Kartagińczycy od Fenicyan 
pochodzą, leo; b) Punicas, a, um, 
Punicki, Fenicki, Kartagiński, bel- 
lum; perfidia, fides; poet. szarla- 
tny, czerwony, sagum. 

Foeiiio, Ire, i poenior, jako de- 
pon- punio 

Poenitentia, ae, L żal z przyczy¬ 
ny jakiego uchybienia, z przyp* 2. 

Foeniteo, poenitui, 2. żałować, si 
poeaitera possint; poenitens, żału¬ 
jący, loeus poeniteudi; corrigere 
©rrorem poenitendo; zwykle nie- 
osob.: z przyp. 4. osoby i 2 rze¬ 
czy, me poenitet consilii; quum 
po pulom judicii sui poemteret; so- 
let Dionyeium poenitere; z zaim. 
rodź. nij., quod poenitere possit; 
z 4 przyp. osoby i tryb. bez. me 
poenitet didicisse; non te poenitet 
calamo tririsse tabel lam, 2) przy¬ 
garnąć, nie być zadowolonym, 
haud poenitet sententiae eorum, 
nie razi mię ich zdanie, nie wy¬ 
daje mi się przeciwne. 

Poeeis, is, z. poezya. 
Poeta, ae, m. poeta. 
Poetioa, ae, i 5, es, i. poetyka, 

sztuka poetycka. 
PoSttce, przyst. poetycznie. 
Foetłoue, a, um, poetycki, nale¬ 
żący do poezyi, yerbum, numerus. 

Poetria, ae, i. poetka. 
Pol, wykrz. rodzaj przysięgi; za¬ 
klęcie się na Pclluksa. 
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Polemoioms, m. król Pontu, stąd: 
Polemoniicus, a, um, do Polemo- 
na należący, Po&tus; 2) filozof 
grecki w Atenach, nauczyciel Ze¬ 
nona; stąd; Polemónius, a, um, 
Potem oński, tyczący się Polem on a. 

Polenta, ae, L krupy jęczmienne. 
Polio, 4. gładzić, polerować, co- 
lumnas, albo pobielać; — przenoś, 
wygładzać, poprawjać, carmina, 
orationem. 

Polite, przysl. ozdobnie, gładko, 
pięknie, dicere, scribere. 

Politee, ae, ni- syn Pryama. 
Połitia, ae, i.rządzenie państwem; 
tytuł pisma Platona. 

Politious, a, um, tyczący się rzą¬ 
du państwa, polityczny. 

Politus, a, um, ozdobiony, pię¬ 
knie urządzony, domu ; — prze¬ 
noś. okrzesany, wykształcony, o- 
ratio; judicium; omni liberali doc- 
trina politissimus. 

Pollen, Tnis, n. i pollis, tnis, *». 
i z. bardzo delikatna mąka, pyłek. 

Pollena, tis, potężny, wiele mogą¬ 
cy, silny, mocny, z przyp. 2 
lub 6. 

Pollentia, ae, t moc, potęga; uo¬ 
sobiona jako bogini. 

Polleo ere, módz, przemagać, 
mieć znaczenie, ważyć, plurimum 
i* republica; term marique; plu¬ 
rimum pollet oratio. 

Pollez, Icis, m. wielki palec u rę¬ 
ki; utroąue poi lice Uadarc, chwa¬ 
lić bardzo. 

FoUiceor, pollicttus, 2. przyrzekać, 
obiecywać, aliquid;alicui aliquid; 
z tryb. bez. lub z 4 przyp. i tryb, 
bez.; benigne lub liberalissime a- 
licui, łaskawie przyóbiecać; pol- 
licitus, w znacz. bier. obiecany, 
przyrzeczony, pollidtam dictis ai¬ 
de fidem Ovid. Fast UL 366.; 
polUcitum, i, n. obietnica, przy¬ 

rzeczenie , pollicitis corrnmpere a- 
liquem. 

Pollicittitio, Ónis, i. obietnica, 
przyrzeczenie. 

Pollicltor, 1. obiecywać. 
Pollio, ónis, m. imię Rzymskićj 

familii. 
Pollius, a, um, Follijski, tribus. 
Polluo, pollui, pollutum, 3. ska¬ 
lać, zwalać, oszpecić, splugawić, 
ora cruore; — przenoś, zbezcze¬ 
ścić, znieważyć, zgwałcić, divina 
atque humana jura scelere; pol- 
lutus, znieważony, zgwałcony, 
sacra. 

Pollux, ucis, rt%. syn Jowisza (lub 
Tyndara) i Ledy, brat Kastora, 
Heleny i Klitemnestry. 

Polua, i, m. biegon północny, ge- 
lidus, glacialis; południowy, au- 
strałis; 1) niebo, nox pólum te- 
nebat; kula niebieska, na której 
umieszczone są gwiazdy, poet. 

Poły dam aa, antis, m. Trojańczyk, 
przyjaciel Hektora. 

Folydectes, ae, 7rt. król na wyspio 
Seriphos, wychował Perseusza sy¬ 
na Danai. 

Folydórua, i, m. syn Pryama; 
stąd: PolydorSus, a, um, do Po- 
lidora odnoszący się. 

Polyhymma, ae, i. (wielospiewna) 
jedna z 9 Muz. 

Polymnoptor, i -mestor, oris, m. 
król Tracyi, zięć Pryama, mąż 
Iliony. 

Polyphómue, i, m. syn Neptuna, 
Cyklop jednooki 

Polypus, i, m. (wielonogi), polip 
morski; narośl w nozdrzack. 

Polyx«na, ae, L córka Pryama. 
Pomariua, a, um, owocowy, tyczą¬ 
cy się owoców; nectow. a) poma- 
rius, ii, ?»• handlujący owocami; 
2) pomarium, ii, ». ogród owo¬ 
cowy, (południowy. 

Pomerldi&nus, i postm-, a, um, po- 



Fomerium Pono 646 

Fomerium, patrz Pomoerium. 
Pomótia, ac, i. i Pometii, orum, m. 

miasto Wolsków w -Lacyum; stąd: 
Pometlnus, a, um, należący do 
miasta Pomecyi. [autumnus. 

Fomifer, era, erum, owocorodny, 
Pomoerium, ii, u. próżna prze¬ 
strzeń zostawiona po obu stronach 
muru otaczającego miasto. 

Pomóna, ae, i. bogini owoców. 
Pompa, ae, i. uroczysty- pochód, 

orszak postępujący, p. lictorum, 
p. funeris; mianowicie w czasie 
igTzyek Cyrceńekich, gdy obno¬ 
szono posągi bogów; — przenoś, 
przepych, wystawność, okazałość, 
in dicendo adhibere pompam; pe- 
titio pompae plena. 

Fompąji, o rum, m. miasto w Kam¬ 
panii; stąd; Pompejami#, a, um, 
PompejańsLi; rzeczow. Pompeja- 
num, i,«. posiadłość wiejska Cy¬ 
cerona przy Pompejach i Pcmpe- 
jftni, orum, m. Pompejanie. 

Pompójus, i, m nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; Pompejus, a, um, 
należący do Pompejusza, domus; 
stąd: Pompej&nua, a, um, tyczą¬ 
cy się Pompejusza i Pompejani, 
dram, #n. stronnicy Pompejusza, 
Pompejanie. 

Pompilius, ii, m. Numa, drugi 
król Rzymski; przym. Pompilius, 
do Pompiliusza odnoszący się, 
sangius. 

Pompilus, i,= nautilus. 
Fomponius, a, um, nazwa Rzym¬ 
skiego rodu; etąd: Pomponianus, 
m> um, tyczący *ię Pomponiusza. 

Pompt-, lub Pomt- patrz Pont-. 
Pomum, i, n. owoc drzewa;—prze¬ 

noś. drzewo owocowe. 
PomuS, i, z. drzewo owocowe. 
Fonddro, 1. ważyć; — przenoś, 
rozważać, roztrząsać, sądzić o czćm 
aliąuid; z przyim. ex i przyp. 6 
lub samym przyp. 6. 

Fonderóius, a, tun, ciężki, wiele 
wagi mający; — przenoś, ważny 
pod względem treści, epistoła. 

Pondo, (6 przyp. od daw. wyra¬ 
zu pondus, i) co do wagi, corona 
libram pondo; zwycz. pondo font 
(bez libra), triginta milia pondo 
argenti; quingentis milibus pondo 
argenti; auri pondo septuagin- 
ta i t p.; uncia pondo, dwa lóty. 

Pondus, fcris, w. waga, używana 
do ważenia czego, pondera a Gal- 
łis allata; taleae ferreae ad cer- 
tum pondus examinatac; p. facti 
argenti; 2) ciężkość, ciężar, magni 
ponderis saxa lub rasa; gemnit 
sub pondere cymba; równowaga, 
rnotus oritur extra pondus (wycho¬ 
dzi z Hnii prostćj, przechyla się); 
trans pondera porrigere deztnun 
(gdy się kto zanadto zgina); te! lus 
ponderibus li brata suis, utrzy mu¬ 
jąca się w równowadze; 3) ciało 
ciężkie, in terram feruntur om- 
nia pondera; lub mnogość, mnó 
stwo, wielka Rość, infinitum auri 
argtmtiąuc p.; aeris p. — Przenoś. 
a) znaczenie, ważność, lacrimae 
habeat tocis pondera; persona te- 
sthnonii pondus habet; pondera 
Terbomm; tuae literae maiiini a- 
pud me sunt ponderis; bj ciężar, 
uciążliwość, troska, amara pon¬ 
dera senectae, intantarum ponde¬ 
re rerun. 

Fone, przysl. z tylu, antę et pone 
moveii; pars pontum pono legit; 
2) przyim. rządzi 4 przyp. za kim, 
aa czćm, p. castra populatum 
ibant. 

Pono, pósui, posltum, 3. położyć, 
postawić, posadzić, ustawić, umie¬ 
ścić, złożyć, a miauow-: a) dona 
in Capitolio, złożyć, ofiarować; b) 

artus in ripa, in litoro, położyć 
się; corpus lub aiiąucm in terra, 
złożyć do grobu, pogrzebać; c) u- 
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mieścić, osadzić, aliąuem in ali- 
quo loco; 2) - przenoś. a) legem^ 
prawo ustanowić; £nem lab ter- 
minum alicai rei, położyć koniec; 
b) przytoczyć, powiedzieć, ut pau- 
lo aute posui; e) przypuszczać, po- 
situm sit igitur, przypuśćmy więc; 
d) pomieścić, policzyć, aliąuem 
inter reteres; aliąuid in m&lis, in 
ritiis; poczytać, pro certo, aliąuid 
in beneficiis; ąuae ego in benefi- 
cii loco non pono; quae omnia 
infamia ponuntur; e) pokładać, o- 
pierać, zasadzać, spem in aliąuo; 
in fuga, ir celeritate, in rirtute; 
positum esse in aliąua re, na 
czem polegać, być od czego za¬ 
wisłym; f) uważać za co, in dubio 
p.; baud in magno ponere discri- 
mine; szczegół, mianować kogo 
czem, obrać, ustanowić, custodem 
alicai; z podwójnym 4 przyp. ali- 
ąuem custodem frumento pubiico; 
aliąuem principem in bello; na 
str. biem. princeps positus est; 
g) łożyć, poświęcić czas na co, 
przepędzić na czćm, tempus, men¬ 
som, diem totum in consideranda 
re; unum tecum diem libentius 
posuerim; oddać się czemu, zaj¬ 
mować się czem, se totum in ali- 
qna re; totum animum, oinnem 
curam,operam diligentiamąuesuam 
in re: 3) siać,zasadzać,uprawiać, 
pone ordine rites; piros, arbores, 
semina; budować, postawić, sta- 
tuam, tropaeum, templa i t. p.; 
w znacz, wojcnuem: postawić, u- 
mieścić, praesidium; legio tuen- 
dae orae maritimae posita; zało¬ 
żyć, rozłożyć, castra contra ali- 
qaem; złożyć, arma; o pienią¬ 
dzach: pecuniam in praedio, wło¬ 
żyć w gospodarstwo; apud aliąuem 
in fenore, dać komu na lichwę;— 
przenoś, beneficium, munus apud 
aliąuem, wyświadczyć komu do¬ 

brodziejstwo, przysługę; o dzie¬ 
łach sztuk: poet. wyrżnąć, wy¬ 
razić, Orphea in medio poculo 
poet; hominem coloribus (wy¬ 
malować); o wiatrach: uspokoić, 
quum renti posuere (dom. se); 
także: ponere ruit freta; flam- 
mae atque incendia rires ind om i- 
tas posuere; positus, spadły, nix; 
leżący, znajdujący się, Roma in 
montibus posita; Delos in Aegaeo. 

Fona, pontis, m. most, pontem in 
flumine faccre; amnem juugere 
pouto; pontem rescindere; pokład 
okrętowy do wsiadania na okręt 
i wysiadania, socios de puppibus 
altis pontibus exponit; 3) pomost 
u wież oblężniczych; 4) mostek 
albo kładka, przez którą Ind Rzym¬ 
ski przy głosowaniu na zgroma¬ 
dzeniach pojedynczo wchodził do 
zagrody septum zwanćj dla zło¬ 
żenia tabliczek. 

Pona, Pontis, m. 1) Argenteus, 
miejsce j most na rzece Argenteus 
w Gallii Karboneńskićj; 2) Cam- 
panus, most nr. rzece Saro na dro¬ 
dze Appijskiój. 

Pontioulua, i, m. mostek, kładka. 
Pontioue, 1) przym. patrz Pontus; 

2) i, m. imię Rzymskiego poety. 
Pontifez, ftcis, m. kapłan w Rzy¬ 
mie, który czuwał nad obrzędami 
religijnemi, był z początku jeden; 
później ustanowiono ich czterech, 
następni* liczba ich powiększoną 
została. Najstarszy nazywał się 
Pontifei Maximus. Stąd: a) Pon- 
tificSlis, e, tyczący się kapłana 
pontifez zwanego, insignia, aucto- 
ritas; b) pontificatus, us, m. urząd 
lub godność tego kapłana; e) pon- 
dtlcius, a, um, odnoszący się do 
tych kapłanów, libri, jus. 

Fonfcl&ui, lub Pointinus, a, um, 
Pontyński, palus i paludes, ba¬ 
gnista okolica w Lkcyum, przez 
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którą przechodziła droga Appijślca; 
ager P- lub Pomtinum, i, «. krai¬ 
na Pontyńska; Pomtina summa, 
ae, £. wyższa część bagien Pon- 
tyńskich. 

ponto, onis, m. gatunek okrętów 
Gailijskich przewozowych. 

Pontua, i, m. głębia, głębokość, 
maris; stąd poet.: morze. 

Pontua, i, f». morze Czarne, Eu- 
zinus; 2) kraina uad tem morzem 
w Azyi mniejszćj między Bitymą 
i Armenią, Pont, królestwo Mi- 
trydata; późnićj Rzymska prowin- 
cya; stąd: Pontlcus, Pontycki, 
marę. 

Popa, ae, m. ofiaraik, zabijający 
bydlęta na ofiaTę. 

Popellus, i, m. gmin, pospólstwo, 
motloch 

Popilius, a, um, nazwa Rzymskie¬ 
go rodu. 

Popina, ac, L garkucznia; także: 
potrawy, które w niej sprzedają. 

Pópino, onis, m. żarłok, włóczą¬ 
cy się po garkucłmiacb. 

Poplee.ltis, m. podkoianek, także: 
kolano. 

Foplioóla, ae, m. patrz Publicola. 
Fopulabiiia» e, podległy zniszcze¬ 
niu. 

PopulabuudOB, a, um, pusto- 

Popularls, e, krajowy, swojski, 
flumina, oli?a, leaena, poet; rze- 
aow. popularis, is, m. ziomek, 
rodak, krajowiec; takie: uczestnik, 
wspólnik, sceleris, conjurationis; 
2) ludu, gminu tyczący się, od 
niego pochodzący, dla ludu prze¬ 
znaczony, ludowy; stąd: popular¬ 
ny, t* j- «) miły gminowi, inge- 
ninm, sacerdos; clemeutia; nihil 
est tam populare; nomen cen- 
sorium populare fhetum est; ąno 
nihil popularius est; 6) starający 
się o miłość ludu nadskakujący; 

rteaow, popularos, ium, *•- stron¬ 
nictwo w Rzymie trzymające 
z gminem, demokraci, w przeci¬ 
wieństwie do obywateli zwanych 
optimates, ei quo ereniunt alii 
populares, alii studiosi optimi cu- 
jusąue. 

Populariter, przt/sl. gminnie, spo¬ 
sobem zwykłym gminowi, loqui, 
geribere; 2) popularnie, nadska¬ 
kując ludowi, agere. 

Populitio, ónis, i. spustoszenie, 
zrabowanie; 2) łupy, grabież, ple¬ 
ni populationum. 

Popuiator, óris, m pustoszy ciel, 
łupieżca, rabuś. 

Fopuloua, a, um, topolowy, 
populifer, era, erum, topolorodny. 
populiacitum, i, n. ustawa, uchwa¬ 

ła ludu. 
populo i populor, 1. pustoszyć, 

rabować, niszczyć, agros; poet. 
w ogóle: pozbawiać czego, ali- 

qua re. 
Populonia, ae, L i ii, orum, m. 

miasto w Etruryi; stąd: Populo- 
nienses, ium, m. mieszkańcy Po- 
pulonii* 

populor, patrz populo. 
Fopulus, i* lud, naród; poet. 
i u pózn. pis. mnóstwo, fratrum; 
2) lud, gmin, w przeciwieństwie 
do senatu i etanu rycerskiego, jus- 
su populi; diutius quam popu- 
lu3 jusserat; w przeciwieństwie 
do znaczniejszych obywateli, po¬ 
puli potentiae non amicus et opii- 
matua fautor, (nie sprzyjający 
demokratom); także ciyitas popu- 
laris, in qua in populo sunt omma; 
lud, wszystkie' stauy z aenatem 
na czele, stąd: senatus et popu- 
ius; w ogóle lud, ludność; w prze 
eiwieństwie do wojska: et popu- 
ium urbanum iu sua tenoit po te 
state, et apud ezercitem pluń- 
zaum Taluit. 
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Populua, i, i. topola. 
Poroa, ae, i. i winią. 
PorcelluB, i, w. prosię. 
Pordua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu, lei Porcia, prawo 
Porcynsza. 

Poroulus, i, m. prosię, prosiak. 
Forcua, i, m. wieprz; p. femina, 
Maciora; 2) wyraz obelgi: roz¬ 
koszni k, rozpustnik, p. de grege 
Epicuri. 

Porgo, poni, 3. “porrigo, poet- 
Forrectio, onis, L rozciągniecie, 
digitorum. 

Porrectua, a, um, patrz porricio 
i porrigo. 

Porrioio, porrectum, 3 daw. for¬ 
ma — proji cio, wyraz ofiarny: bo¬ 
gom co ofiarować, p. erta in ma¬ 
rę lub in fluctus, rzucać jako 
ofiarę. 

Porrigo, Tnis, z. strupy na gło¬ 
wie; łupież na głowie. 

Porrigo, porrexi, porrectum, 3. 
rozciągać, wyciągać, membra, ma- 
num, ero , br&chia alicui (do ko¬ 
go); coelu, neque erat, quo ma- 
nus porrigeret, nie miał po co się¬ 
gać; manus arar&s ad aliquid; 
atiem, rozciągnąć linią szyku do 
boju; na etr. bier. rozciągać się, 
corpus porrigitur per norem ju- 
gera, poet.; 2) o miejscowości: 
sięgać, dochodzić, scopulus fron¬ 
tem porrigit in acquor. poet.; na 
str. bier. rozciągać się, Rhodope 
porrecta sub aiem, poet; stąd: por- 
rectus, rozciągły, długi pod wzglę¬ 
dem przestrzeni, loeus, litora; dłu¬ 
gi w odniesieniu do czasu, mor- 
bus in id tempus; 3) powalić, oba¬ 
lić, ubić, hostem; innerbis, poet.; 
4) — przenoś, se p. rozciągać się, 
posuwać się, quo se tua porrigat 
ira, poet.; U) dać, podać, alicui 
aliquid, deitram, gladium, po- 

cula;—przenoś, praesidium dien- 
tibus opemąue amicis. 

Porro, przysł. daleko, w oddale¬ 
niu, quae sint ea flumiua porro; 
dalej, ire, agere armentun; por¬ 
ro loqui, dicere, mówić dalej, 
postępować w mowie; seąuitur por¬ 
ro, et sic porro, i tak dalćj; 2) 
w odniesieniu do czasu: w dal¬ 
szym czasie, na przyszłość, quid 
agam, porro intelligas. 

Porrum, i, n. i porrus, i, m. łu- 
czek, roślina. 

Porta, ae, £. brama; w ogóle: wchód 
wyjście, decumana i t. p.; coeli; por- 
taeCiliciae, wąwozy; p. Taenaria, 
loch, przepaść, którędy Herkules 
miał się dostać do piekieł; pc~ta« 
jecoris. 

Portatto, onis, i. noszenie, prze¬ 
wożenie czego. 

Porteudo f tendi, tentom, 3. wska¬ 
zywać, przepowiadać, zapowiadać, 
rokować, o bożkach, ptakach wiesz¬ 
czych, ofiarach, dii mihi sacrifi- 
canti laeta omnia portendere; na 
str. bier. pokazywać się, zanosić 
się na co, quidquid monstro por- 
tenditur isto. 

Portentlfer lub porteutlfrcus, a, um, 
sprawujący dziwy, cuda; straszny. 

PortentósuA, a, um, dziwotwomy. 
potworny, nienaturalny, portento- 
sa e pecude aut ei homine nata. 

Port en tum, i, n. znak przyszłego 
wypadku, przepowiednia, nadzwy¬ 
czajne zjawisko; w szczegół, aj 
dziwotwór, straszydło, poczwara; 
także o zepsutym i szkodliwym 
człowieku, p. reipublicae (o Pizo- 
nie); b) dziwne zmyślenia, poeta- 
rum et pictorum. 

Porticula, ae, z. przysinuaczek, 
mały krużganek. 

Fortioua, cls, i. krużganek, przy- 
sionek; 2) dach ochronnyrrrinea, 
przy oblężeniach, pod którym iol- 
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Btale oblegający byli łabezpfe- 
cseni od pocisków nioprzyjaciół, 
3) szczegół. przysionek* w którym 
rię zgromadzali zwolennicy szko¬ 
ły Stoików; stąd porticus oznacza 
także zasady tejże szkoły, qui ful- 
cire putatur porticam Stoicorum; 
Chrysippi p. et grex. 

Portio, ónis, i. część stosunkowa, 
dział, wymiar; stąd: pro portione 
i u późn. samo portione, stosun¬ 
kowo. 

1. Portitor, Óris, m. (od portus) 
poborca, pobierający opłatę od 
wprowadzenia i wywozu towarów. 

2. Portitor, Óris, m. (od porto) 
przewoźnik, który przewozi okrę¬ 
tem, łodzią, orci, (Charon). 

Porto, 1. nieść, przynosić, prze¬ 
nosić, przewozić, panem hnmeris; 
frumentum secum; navis, quae 
milites portaret; jechać, portari 
rehiculo; equus me portet; 2)por- 
tare et agere, rabować;—przenoś, 
przynosić, zwiastować, laetum nun- 
cium ad aliquem; portantia Yerba 
salutem. 

Portórium, ii, n. cło od towarów, 
▼ini; solrere, dare, oiigere; opla¬ 
ta za przewóz, circumrectionis. 

Portula, ae, z. fórtka. 
Port&nue lub Portumnus, i, tn. 

bożek portów u Rzymian. 
Portuóeus, a, um, wiele portów 

mający. 
Fortun, us, m. port, przystań; 
przysłowie: in portu esse lub na- 
▼igare, być w miejscu bezpiecz¬ 
nym; 2) ujście rzeki, per septem 
portus in marisexitaquas, poet; — 
przenoś, ucieczka, schronienie, in 
portom philosophiae se conferre. 

Poaoo, poposci, 3. żądać, doma¬ 
gać się, wymagać, o żywot, i nie- 
żyw. przedmiotach, aliąuid, mn- 
DU8 ab aliquo; aliquem aliquid; 
quod res poscere Yidebatnr; usus 

pościt; poscor aliąuid, wymagają 
czego ode mnie; poscor Palilia, żą¬ 
dają, abym opiewał uroczystość 
obchodzoną na cześć bogini Pa- 
les; z tr. bezok. poet.; w szczegół.: 
a) oskarżać sądownie, żądać uka¬ 
rania, quos populus poscit; dicta- 
torem, reum; ó) wyzywać do wal¬ 
ki, aliquem in proelia lub aciem, 
poet.; bez 4 przyp. poscunt ma- 
joribus pocułis (dom. bibere); c) 
pytać, badać, z 4 przyp. venien- 
di causas; lub ze zdaniem wzgl.; 
quae sit sententia, posco, poet.; 
d) wołać, wzywać, poscor Olym- 
po, Olimp mię wzywa, poet.; nu- 
mina poscere, poet. 

Poaltio, ónis, i. położenie, posta¬ 
wienie, u póżn. pis. 

Poeitor, óris, m. założyciel, bu¬ 
do wnik, templorum. 

Poaitua, us, m. położenie, urbis. 
Poss6ssio,.ónis, L posiadanie, esse 
in possessionć bonorum; posses- 
sionem bonorum dare alicui; po¬ 
siadłość, aes alienmn ex posses- 
sionibus solvere; feci iter per ejus 
possessionem. 

Poaseaaiunouła, ae, f. mała po¬ 
siadłość, mająteczek. [ścicieł. 

Possessor, óris, m. posiadacz, wła- 
Poesideo, sódi, sessum 2. posia¬ 
dać, mieć w posiadaniu, bona, 
partem agri;— przenoś, nomen, in- 
genium; plus fidei quam artis; 
2) obsadzie, forum arinatis. 

Posstdo, sódi, sessum, 3. opano- 
nować, bona, agros armis; loca, 
quae hostes possiderent 

Possum, pótui, posse (od potis, e, 
i sam) módz, być w możności, 
z tryb. bezok. lab samo posse; 
beri potest, być może, z nasŁ ut 
i tryb. łącz.; non potest fieri, ut 
non lub quin, musi to byc; tak¬ 
że: facere non possum, ut non lub 
quin i tr. łącz. muszę; potest, mo- 
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ina lub być może, nos dignita- 
tom, nt po test, retinebimus; po- 
tuit, nt commiserit; ąuantum po- 
tui, ile mogłem, ile możności; 
także: ut grarissime potu i; 2) módz, 
mićć znaczenie, znaczyć, multum 
in re militari potest fortuna; qui 
apnd me plurimum possunt; plu- 
rimnm posse ad morsus serpen- 
tum, bardzo skutecznie działać 
przeciw ukąszeniu wężów; 3) być 
w dobrćm zdrowia, possunt ocu- 
li, caput, pulmones, possunt omnia. 

Post, I) przysl w odniesieniu do 
przestrzeni: z tyłu, qui post 
erant; antę aut p. pugnare;—prze¬ 
noś. inridia atque superbia p. fue- 
re (za nic były mian ej 2) w cza¬ 
sie- potćm, pan U o post lab p. 
paullo, wkrótce potćm; multo p. lub 
p. multo, daleko później; non (haud) 
multo p. łab p. non multo, nie¬ 
długo potćm; aliąuanto p. lub p. 
aliqu&nto (aliąuantum), po nieja¬ 
kim czasie; multis p. annis. po 
wielu latach; anno post, w rok 
potćm; biennio p., po dwóch la¬ 
tach; aliąuot annis p., po kilku 
latach; anno ąuarto post, quam—, 
we cztery lata od czasu, jak—; 
porów, postąuam; primo-post; pri- 
mum-post najprzód-potem lub na¬ 
stępnie; II) przyim. rządz, przyp. 4 
przedmiotu; 1) w przestrzeni: za, 
esee post aliąuem; collocare im- 
pedimenta p. legiones; p. tergum, 
z tyłu; przenoś, pod względem 
godności: po, secundus p. Tar- 
ąuinium fmt. honor ei secundus 
p. Romulum delatus est; 2) w cza¬ 
sie: po, od, post Trojae eicidium, 
anno i t. d. p. hanc urbem con- 
stitutam, p. Hannibalem derictum; 
p. hominum memoriam, ile pa¬ 
mięć ludzka zasięgnąć może; post 
annum, po upływie roku. w rok 
potem: tertio anno p. reges exac- 

tos; p. Eomam conditam; p. ca 
lab p. haec, lub p. quae, potćm 
do czćm; z nast. quam, post an¬ 
num ąuartum, quam eipulsns fua- 
Tat; post diem tertium goata res 
est, quam dixerati 

Postea,pnyst. potem, późnić], na¬ 
stępnie, postea quam lub postea- 
quam, potćm, gdy. 

Posteiąuam, spój. patrz postea. 
Fosteritaa, fttis, t przyszłość, po¬ 
tomność, posteriUti seryire; ami- 
citi&m notam posteritati fore; in 
posteritatem, na przyszłość. 

Poetćrua, a, um, następny, poste- 
ro die, w dniu następnym; z nast. 
quam, postero igitur die, quam 
illa erant acta, nazajutrz potćm, 
gdy to się stało; postera nocte; 
postero anno; p. tempore, następ¬ 
nie; in posterum (dom. diem), na 
dzień następny, na potćm, na 
przyszłość; p. acies, dnia następ¬ 
nego; p. laus, chwała przyznana 
przez potomność; rzeczow. posteri, 
oram, m. potomkowie; 2) st. wyż. 
posterior, ius, późniejszy, dalszy, 
gdy mowa o dwóch przedmiotach, 
et sua aetate et posteriore tempo¬ 
re fere primus; p. tempora; cogi- 
tationes; przysl posterius, póżnićj, 
potćm; - przenoś, gorszy, pośle¬ 
dniejszy, posterius et neąuius isto 
nihil; 3) stop. najw. a) postre- 
mus, ostatni, najdalszy w rzędzie; 
in p. libro, na końcu książki; 
przysl. postremo lub ad postre- 
mum, na końcu; postremum, po 
raz ostatni; — przenoś, najgor¬ 
szy, najnędzniejszy, najpośledniej- 
szy, homo; serritus omnium ma- 
lorum postremum est; hoc non in 
postremis; nec tibi cura canum 
postrema (niepoślednie, osobliwe); 
b) postumus, a, um, ostatni, szcze¬ 
gół. o dżieciach po śmierci ojca 
urodzonych, rzeczow. pogrobowioc. 
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Poetfero, ferre, kłaść niżćj, mnićj 
cenić, upośledzać, alicui aliąuem; 
opes suas libertati. 

Fostgeniti, orum, m, potomkowie. 
Foathabao, habui, habitu m, 2. 

mniej cenić; mnićj zważać na co, 
omnibus rebus posthabitis; post- 
habita Samo. 

Foathao, przyst. potćm, nadal, pó- 
źnićj. 

Foatloua, a, um, tylny; partes 
aedium, tylne części domu; rze- 
ctow. posticum, i ,«• tylne drzwi, 
atria serrantem postico falle clien- 
tem, wymknij się tylnemi drzwia¬ 
mi przed klientem pilnującym 
wejścia do domu. 

Foatia, is, ». podwoje; poet. 
drzwi. 

Poatlimlnium 9 ii, n. powrót na 
własne progi, do domu, czyli 
prawo powrotu do własnego kra¬ 
ju, tudzież do przywilejów da¬ 
wnych; postliminio, prawem ta¬ 
kiego powrotu. 

PostmeridianuB, patrz pomeridia- 
nus. 

Foitmodo, i postmodum, przytl- 
potćm. 

Postpdno, posui, posltum, 3. mniej 
cenić, mniej dbać o co, omuia; 
aliąuęm alicui. 

Poatprincipła, orum, n. dalszy 
ciąg po wstępie. 

Poetguam, spój. skoro, gdy, kie¬ 
dy już, najczęściej z tr. ozu. p. 
eacesait ex ephebis; eo p. per- 
renit 

Pottremo, -us, patrz posterus. 
Postridie, przyst. nazajutrz, dnia 
następnego, prima luce postridie; 
z 4 przyp. p- ludos; postridie e- 
jus diei, rodzaj pieon&zmu, na¬ 
zajutrz. 

Foatmun, fui, esse, następować po 
czćm; — przenoś, mniej znaczyć, 
inridia atąue superbia postfuere. 

Foatul&tio, onis, i. żądanie, wy¬ 
maganie, domaganie się, prośka, 
alicujus postulationi concedero, re- 
eistere; 2) w znacz. sąd. skarga. 

Fostulatum, i, n. żądanie, defer- 
re ad aliąuem postu lata alicujus; 
postnlata facere. 

Postulatu^, us, in. domaganie się 
sądowe. 

Fostulo, 1. żądać, domagać się, 
nalegać, prosić kogo o co, aliąuid 
ab aliąuo; aliąuem aliąuid; stąd: 
non postniatus, nieżądany; częste: 
ze spój. ut lub ne i tryb. łącz., 
lub samym tr. łącz., postulare, ut 
ąuaedam sibi concedantur, postula¬ 
nt, ne quem adducerent; z tryb. 
bez., non parere sed imperare po- 
stulabant; p. de colloąuio, chcieć 
Się z kim rozmówić; także o rze¬ 
czach nieżywot.: wymagać, quod 
tempus neces6itasque postulat; pro- 
ut postularet loeus; amicitia no- 
stra postulat; 2) w znacz. sąd. a) 
żądać, domagać się, judicein, ju- 
dicium, ąuaestionem; b) skarżyć, 
pozywać, aliąuem; aliąuem pro- 
ditionis; aliąuem do ambitu. 

Postumius, i Postu mus, a, um, 
nazwisko Rzymskiego rodu; stąd* 
Postumi&nus, a, um, do Postu- 
miusza należący. 

Poatumua, patrz Posterus. 
Fotena, tis (od possum), mogący, 
stąd: a) zdolny do czego, armo- 
rum tenendorum; neąue puguae, 
neąue fugae; b) możny, potężny, 
cm8, ciritas; z przyp. 2 władną- 
cy czćm, dira p.Cypri (Wenera); 
frugum (Ceres); nimborum tempe- 
statumąue (Eol); dum mei potens 
sum, dopóki panuję nad sobą; p. 
sui, umiarkowany, ograniczony 
w swoich żądaniach; p. mentis, 
będący przy zdrowym rozumie; p. 
irae, powściągający gniew, p. con- 
silii, będący w możności wykona- 
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ni a swego postanowienia; c) silny 
dzielny, skuteczny, vii in bello 
potens (dzielny żołnierz); nihil est 
potentius auro; arma, rerba, her- 
ba ; 2) ten, który czego dopiął, p. 
Yoti; który co spełnił, jussi; poet.: 
bogaty, parro potens. 

potent&tus. us, m. najwyższa 
władza. 

pofcenter, przysl. mocno, silnie, po¬ 
tężnie, potentius ictu fulmineo; 2) 
stosownie do sil, cui iecta poten- 
ter erit res, poet. 

Poteutia, ao, i. możność, stąd: a) 
moc, działalność, skuteczność, solis, 
morbi, formae, herbarum, poet.; b) 
możność, zdolność, siła, supra hu- 
manam potentiam; c) pod wzglę¬ 
dem politycznym: znaczenie, wpływ 
osoby Inb państwa, potentiam ali- 
co jus inyidiose criminari; p. no- 
bilitatis; erant in magna potentia, 
qui consulehantur; szczegół, prze¬ 
waga, najwyższa władza, Yictoris; 
populi (gminowładztwo); fiingula- 
ris (władza monarchiczna); p. re¬ 
rum (naczeLna władza). 

Potestas, 5-tis, ż. możność, stąd: 
o) moc, siła, działalność, skute¬ 
czność, wartość, znaczenie, herba¬ 
rum, Yerbornm; ć) moc, władza, 
hahere potestatem vitae necisąue 
in aliąuem; mihi est p. lub est 
in potestate mea, jest w mojej mo¬ 
cy; esse in. potestate senatus, ule¬ 
gać, być posłnsznym senatowi; 
esse in sua p.f być panem wła- 
saćj woli; in potestate mentis es- 
se, być przy zdrowym rozumie; 
ezire ex lub de potestate (mentis), 
stracić rozum, głowę, unieść się 
zbyteczną namiętnością; szczegół, 
a) moc, władza, redigere aliąuem 
iu (sub) potestatem suam lub ali- 
cujus; in p. Yenire; esseinditio- 
ie ac potestate alicujus; inńnitam 
auri pond tu in potestatem Boma- 

norum redactum; Thessaliam in 
potestatem redigere; P) zwierzania 
władza, godność, urząd zwierzchni- 

czy, imperii (władza cesarska); se* 
vere praefuit ei potestati; ut po- 
testates ibi majores non essent; 
stąd: magistratus aut aliąua po- 
testas; poet o Jowiszu: hominnm 
divumque p. (wtadzca, król); y) 
zlecenie, potestate data; c) moc 
możność, zręczność sposobność, 

szczczegól. pozwolenie, z przyp* 

2; facere alicui potestatem sui, o- 
fiarować komu swoje usługi; czę¬ 

sto : wdać się w walkę, quum c&- 
stris se teuuisset, neąue sui. po¬ 
testatem fecisset; facere alicui lub 
praebere potestatem suj, łub ccn- 
Yeniendi sui, dać komu do siebie 
przystęp lub dać posłuchanie; fit 

mihi p- dicendi, veniendi j t. p., 
pozwalają mi mówić, przyjść. 

Potió, z. picie, napój; 2) lekarstwo, 

trucizna w napoju, napój miłosny, 
pótior, 4- (także: politur, poet), opa¬ 
nować, dostać, osiągnąć, dopiąć, 
z przyp. 6 lub 2 impedimentis 

c&strorum, praeda; urbis, regtu; 
rerum, otrzymać władzę najwyż¬ 

szą; także z 4 przyp- urhem, vic- 
toriam; stąd: potiundorum castro- 
rum spes; 2) posiadać, mieć w po¬ 
siadaniu, trzymać, władać; mari, 
oppido; marę, quo nnuc hostes 

potiuntur; rerum p. mićć zwierzch¬ 
nictwo; summam imperii, mićć 

najwyższą władzę. 
Potis, e, mogący, zwykle p, est 
lub sarno potis, może, u poet., 
at non Evandrum potis est vis 

ulla tenere; pęte, być może, hoc 
ąuidąuam pote impurius? 2) stop. 
wyż- potior, potius, óris, znako¬ 

mitszy, lepszy, godniejszy, heros; 
senłentia; ellgere potiorem; potio- 
wm ałiąuam rem habere (wyżej 
cenić); często: z naet. quam, ciYes 
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potiores quam peregrini; 
z przyp. 6 potior patre; z nast. ut 
Iud qui i tryb. łącz., potiores ha- 
bui, quibus crederem; pnysl. po- 
tius, raczej, bardziej, lepiej, ma- 
gnus vcl p. summus; z nast. quam, 
jak, niżeli, Galliam p. esso Ario- 
usti quam Caesaris; niekiedy się 
opuszcza, tamen statuit congredi 
quam refugere; czasem stoi zby¬ 
tecznie przy słowach maile, prac- 
stat, patriae potius opes qnam re- 
gis augeri maluit, 3) st. najw. po- 
tissimus, a, um, najznakomitszy, 
najgłówniejszy, najcelniejszy, qnid 
potissimnm sit; potissimum credere, 
za najlepsze uważać; przyst. potis- 
simum, najbardziej, nadewszystko, 
zwłaszcza, mianowicie, quo potis- 
simum accedam; ersistat aliquis et 
potissimum Caecus i Ile. 

Potitlus, a, um, nazwa Rzymskie¬ 
go rodu. 

Potniae, Arum, L miasteczko w Beo- 
cyi; stąd: Potnias, adis, i. ty¬ 
cząca się tego miasteczka, equae 
Lnb quadrigae (które w szalonym 
pędzie Glaukusa życia pozbawiły). 

Fóto. 1. (sup. po tum), pić, aquas; 
huc ipsi potum yeniunt jurenci, 
u poet-; potas, wypity, sanguiue 
poto, po wypiciu krwi; poti ca- 
di; stąd: upijać się, oddawać się 
pijatyce, totos dies potabatur, 
frui Toluptate potandi; potas, u- 
pojony, pijany, anns; bene potas; 
— przenoś, wciągać w siebie, po- 
tantia rellera fucum, 

Potor, Cris, m. pijący, aquae; Rho- 
dani, mieszkający przy Rodanie; 
2) pijak, acres potores, u poet 

Potrtr, icU, i. pijaczka. 
Fotulentus, a, służący do picia; 
rzćczow. potulenta, oram,*. napoje. 

Potui, a, um, patrz poto. 
Fotus, us, m. picie, napój. 

t) przyst z nast. quaro lub 
ut, w porównania z tćm, prae- 
quam quod molestum est, w da w. 
łacinie; 2) przyim. rząd. przyp. 6 
przedmiotu w przestrzeni, przed, 
prae se mittere, agere, ferro; — 
przenoś, a) prae se ferre lub ge- 
rere, objawiać, pokazywać, dać 
poznać, scelus et facinus prae se 
ferens; animum altum prae se ge- 
rebat; b) względem, w porówna¬ 
niu do-, w stosunku do-, przed, 
nad, Atticos prao se barbaros putat 
(w porównaniu do siebie); omnes 
prae illo parros futuros; prae nobis 
beatus; Gallis prae magnitudine 
corporum suorum breyitas nostra 
contemptui est; ć) przy oznacze¬ 
niu przeszkody, najczęściej w zda¬ 
niu przcczącem: dla, z powodu, 
non prae lacrimis possurn reliqua 
scribere; solem prae jacnlorum 
multitcdine non yidebitis; nec lo- 
qui prae moerore potui; prae ira, 
gaudio, mętu i t p. 

Praeacutus, a, um, z przodu spi¬ 
czasty, ostry. 

praealtue, a, ntn, bardzo wysoki, 
bardzo głęboki, rupes, flumen. 

Praebeo. praebui, praebitum, 2. 
dawać, parvulo ubcra; mannm 
yerberibns; nadstawiać, os ad con- 
tumeliam; terga (uciekać); dostar¬ 
czać, podawać, urbem ei donarat, 
quae ei panem praeberet; omnia 
largo ad epulas; — przenoś, a) 
sprawiać, zrządzać, być przyczy¬ 
ną, być powodem, sonttnm, ter¬ 
rorem, tumultnm, snspicionem, a- 
licui admirationem; b) przedsta¬ 
wiać, speciem horribilem; speciem 
pugnantium; opinionem timoris; 
c) z tryb. bez. pozwolić, praebnit 
ipsa rapi (se), dała się porwać; 
także: se contiuendam; 2) poka¬ 
zać, dać widzićć; — przenoś, wy¬ 
świadczyć, okazać, udowodnić, 

lub Prae, 
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Operam alicui; fidem alicui; se 
pr., okazać się, se Tirum, se timi- 
dum; se aeąnum (bezstronnym); se 
misericordem; se dignum majori- 
bas suis; 3) wystawiać, se telis 
hostiom; aliąuem hosti ad cac- 
dem. 

Praebibo, bibi, 3. pić naprzód, pić 
do kogo. 

Fraebftio, ónis, z. dawanie, do¬ 
starczanie. 

Praebitor, óris, m. dostawca, do¬ 
starczyciel. 

FraecanuB, a, um, przed czasem 
09iwialy. 

Praaoareo, c5vi, cautum, 2. być 
ostrożnym, mićć się na ostrożności, 
strzedz się, ąb insidiis; ab ira 
multitudinis , ze spój. ne i tr. łącz., 
Caesar praecarendum ersistimabat, 
ne id accideret; zabezpieczać, si- 
bi, deceumris; 2) przech. zapo¬ 
biegać, starać się odwrócić, pec- 
cata, qoae difficillime pr&ecaren- 
tnr; nihil. 

Frmeoedo, cessi, cessum, 3. po¬ 
przedzać, uprzedzać, iść naprzód, 
ad capiendum locum, — przenoś, 
fama ptdecessit ad aures; 2) przech. 
poprzedzać, currum alicujus; ag- 
men; custodes; — przenoś, prze¬ 
wyższać, aliąuem aiiąua re. 

Fraeoellene, tis wyborny, znamie¬ 
nity, vir animo et Tirtute p. 

Praeeello, cre, górować, celować, 
odznaczać się, przewyższać, u późn. 
pisarzy. 

Fraeoelsus, a, um, bardzo wyso¬ 
ki, wyniosły, locu?, rupes. 

Fraeoentlo, ónis, śpiewanie, przy¬ 
grywanie przed ofiarami. 

Praeoepi, patrz Praecipio, 
Praeceps, cipftta, gwałtownie spa¬ 
dający (mając głowę naprzód po¬ 
daną), dare se praecipitem; se 
praecipitem tecto dedit;abequo 
praeceps decidit in ary a; prędki, 

szybki, praecipites se fugae man- 
dant; p. columhae; amnis, rentus; 
o czasie: będący na schyłku, die 
jam praecipiti; praeceps in occar 
sum sol;—przenoś. a) agunt eum 
praecipitem Pocnae cirium Roma- 
norum (ścigają go na złamanie 
szyi Jędze, zemsta obywateli Rzym¬ 
skich); ąuoniam ab inimicis prae- 
ceps agor (ponieważ nastają na 
mnie, pragną mej zguby); p. amen- 
tiS ferebare, unosiłeś się zapędem 
szalonym; dający się z łatwością 
skłonić do czego, p. ingenio in 
iram erat; ad flagitia; b) gwałto¬ 
wny, zapalczywy, homo in omni¬ 
bus consiliis pr.; vir pr. animi; 
ingenium, consilium, furor, c) dą¬ 
żący do upadku, libert&a; niebez¬ 
pieczny, krytyczny, tempu*; na¬ 
glący, naciskający, tam praecipi¬ 
ti necessitate; 2) spadzisty, prze¬ 
paścisty. urwisty, locus, saia, 
rupes. fossa; iter, saltus; rztczotr. 
praeceps. w. miejsce przepaściste, 
przepaść, głębia; in pr. deferri, 
se jactare; ex praecipiti deyolfi;— 
przenoś. ?ia, iter ad finitimum 
malum; rttczoto. przepaść, zgubi 
niebezpieczeństwo, rempublicam in 
pr. dare. 

Fraeceptto, ónis, t przepis, pra 
widio ,nanka, recti, Stoicorum; 2 
pierwsze wyobrażenie, zarys w my¬ 
śli. 

Fraeceptor, ons, m. nauczyciel. 

Fra»ceptrix, Icis, i. nauczycielki 

Praeceptum, i, n. przepis, prawi 
dło, nauka, rada. pr&ccepta da 
re; praeceptis philosophiae abun 
dare; pr. artis; 2) rozkaz, p. fi 
cessere, poet. 

Praeoerpo, cerpsi, cerptum, 
przed czasem zrywać; — prz 
noś. laetitia praecerpta,niezupełn 
fructum officii, zmniejszać. 
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Praecert&tio, 5nis, i. współubie- 
ganie się. 

Praecido, cldi, cisum, 3. uciąć, 
urżnąć, manus alicui, caput; an- 
coras (przeciąć liny kotwic); na- 
ves (uszkodzić);—przenoś, skracać, 
breri praecidara; praecide, powiedz 
w krótkości; odjąć, pozbawić, sibi 
reditum, spem; także: obciąć, zao¬ 
krąglić, quod quia piane praeci- 
derat, 2) przeciąć, cutem nora- 
cula;—przenoś, raptownie zerwać, 
amicitiam. 

Fraeclngo, cinxi, cinctnm, 3. prze¬ 
pasać, opasać, na str. bier. opa¬ 
sać się, praecingi ense, mieć 
miecz przypas&ny do boku; prae- 
cinctus przepasany, mówiono o po¬ 
rządnym człowieku, którego tuni¬ 
ka gładko i obcisło leżała, recte 
praccincti pueri. 

Fraecmo, cinui, 3. przyśpiewy¬ 
wać, przygrywać, deoruin polri- 
naribus et epulis; 2) przepowia¬ 
dać, wieszczyć, magnum aliquid 
populo Romano. 

Fraeolplo, cepi, ceptum, 3. brać 
pierwej, wcześniej, pecuniam mu- 
tuain; Piraecum, zająć wprzód; 
zawinąć; iter festinando lub sa¬ 
mo iter, wyprzedzić, prześcignąć; 
longius spatium fugS; lub ali- 
ąuantum iuteryalli; aliquem; tem- 
pore praecepto (gdy to się wcze¬ 
śniej stało); - przenoś, a) objąć, 
ogarnąć, samo praecipere lub z wy¬ 
razami animo. cogitatione, consi- 
lio prudentiaque; opinione, fama 
i t. p.; p. consilia hostiufn, na¬ 
przód sobie wystawiać w myśli; 
res humanas praeceptas habere, na¬ 
przód poznać; b) przypominać, 
ostrzegać, rądzić, w ogóle: uczyć, 
wykładać, lectoribus; hoc tibi 
praecipio; alicui rationem tempe- 
statum; praecipere de eloąueutia, 
wykładać zasady wymowy; e) roz¬ 

kazywać, zalecać z nast ut ! tr- 
łącz. praecepit, ut Miltiadem sibi 
imperatorem sumerent; lub z sa¬ 
mym tr. łącz., praecepit, omnes 
mortales pecunia aggrediantur, z tr 
bezok-, sunt, qui pr&ecipiant ber- 
bas sumere, poet. 

Praeeipito, 1. strącać, spychać 
gwałtownie (na łeb), na str- bier 
spadać, na pyt- skąd, z przyim. e lub 
de i 6 przyp. lub samym 6 przy p- 
e Leucade; de turri; pontibus; 
na pyt. dokąd, z przyim. in i 4 
przyp., se iu fossas;—przenoś.; a) 
strącać, spychać, aliquem fi al- 
tissimo diguitatie gradu; stąd: 
zniszczyć, rempublicam; pozba¬ 
wić, spem; praecipitatus zbliżo¬ 
ny do końca, będący na schyłku, 
noi, aetas; b) przyspieszać, mo- 
ras, obitum, consilia praecipita- 
ta; 2) nieprzecb. spadać, ei mou- 
tibus altis, nimbi praecipitant in 
rada;—przenoś a) o słońcu i cza¬ 
sie: mieć się ku schyłkowi, sol 
praecipitans; hiems; b) zbliżać się 
do upadku, respublica; ej wpaść, 
in insidias; d) spieszyć się, snsti- 
nenda est asseneio „ ne praecipitet. 

Fraeoipue, przysł. szczególnie, oso¬ 
bliwie. 

Fraeoipuus, a, um, właściwy, wy¬ 
łączny, szczególny, osobisty, jus; 
fortuna; sors periculi; b) wybor¬ 
ny, znamienity, odznaczający się, 
▼ir;honor; praemium i t. p., jprad- 
cipui fuerunt inter conjuratos duo 
Bruti (najznakomitsi); praecipua, 
orum, n. rzeczy osobliwe, 

praeolae, przysl. krótko, w krót¬ 
kości; 2) bezwarunkowo, nogare. 

Fr&eolsio, 6nis, i. przemilczanie, 
postać krasomowska. 

FraecisuS, a, um, przepaścisty, 
gazom; iter utrinqne pr. 

Fraeclire, przysl. jasno, wyraź¬ 
nie, explicare, inteiligere; 2) wy- 
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bornie, bardzo dobrze, gerere nc- 
gotium; praeclarissime facia. 

FraecUrus, a, um, bardzo jasny, 
Jux, sol.; 2) wyborny, bardzo 
znakomity, homo in philosophia 
pr&eclaras; indoles; genus diccu- 
di, rictoria; b) odznaczający się, 
znany ze złój strony, sceleribu. 
suis. 

Praeolfido, clusi, clusum 3. za¬ 
mykać co przed kim, wł&ś. i prze¬ 
noś. port&s alicui; maritimos cnr- 
sus; eibi cnriatn. 

Fraeco, ónis, m. woźny, oglosi- 
ciel, zapowiadacz; 2) mówca po¬ 
chwalny, wielbicie), rirtutls. 

Fraecogito, I. wprzód rozważać, 
namyślać się, faelnus. 

PraeoÓlo, colni, cultum, 3. wprzód 
uprawić; — przenoś, wypiacować. 

Fraeoompoaltus, a, um, wprzód 
ułożony. 

Prweooninua, i, m. Rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Praeoónlua, a, um, tyczący się 
woźnego; rzeciow. praeconium, ii, 
n. urząd, powinność woźnego, p. 
facere, być woźnym; — przenoś. 
a) ogłoszenie, obwieszczenie pu¬ 
bliczne , w licz. mn. u poet., no- 
stra per immensas ibunt praeco- 
nia gentes; b) pochwala, wielbie¬ 
nie, wysławianie, labo rum; pr 
quod A)exander ab Homero Achil- 
li tributum esse dixit. 

Piweoonsumo, sumpsi, sumptum, 
3. przed czasem strawić, znisz¬ 
czyć, rires. 

Praeoontreoto, Ere, wprzód do¬ 
tykać się. 

Praeoordia, orum, n. błona ota¬ 
czająca serce i płuca, otoczyna; 
2) serce, piersi i t. d. wyższe 
wnętrzności; 3) uczucia, myśli, 
verax aperit praecordia Liber. 

Praeoorrumpo, rtlpi, raptom, 3. 
wprzód ująć, przekupić, donSs. 

Praeoox, 5cis, wczesny, zawcze- 
finy, w łaś. i przonoś. 

Praeourro, cucurri i curri, cursnm 
3. wybiegać naprzód, wyprzedzać, 
antę omnes;ad aliquemprzenoś, 
eo jam fama praecurrerat; rzeesow. 
praecurrentia, ium, n, rzeczy po¬ 
przedzające; 2) aliquem aiiqua re, 
uprzedzać, uterąue Isocratem aeta- 
te praecnrrit; także: ut certis re¬ 
bus certa signa pneciirrerent; 
praecurrit amicitia judicinm; prze¬ 
wyższać, celować, aliąuem cele- 
rifate, nobilitate, studio. 

Praeoiaraio, ónis, z. uprzedzanie, 
wy ściganie. 

Praecursor, ćris, m. biegnący 
przed kim, wysłany na zwiady, 
goniec; w licz. mn. przednia tum. 

Praeoutio, cussi, cassum, 3. mio¬ 
tać przed sobą, na przedzie, trząść, 
taedas, faces. 

Praeda, ać, i. zdobycz nieprzyja¬ 
cielska, łup, magnas facere prae- 
das ab hostibus; praedam miiiii- 
bus donat; dare praedac urbem 
(wystawić na łup); zdobycz z my¬ 
ślistwa i t. p. cervi praeda lupo- 
rum; —przenoś, zysk, mianow. nie¬ 
sprawiedliwy , magnas (maximas) 
praedas facere (ab aliquo). 

Praedabundus, a, um, plondru- 
jący, biorący lupy. 

Praeda inno, 1. zawczasu potępiać, 
atiquem; — przenoś, przed czasem 
wyrzec się, spem. 

Fraed&tor> óris, m. łupieżca, ra- 
buś; 2) łowczy, myśliwy. 

Praed&tórius, a, um, rozbójniczy, 
łupież kinar es. 

Praedól&uo, are, przed czasem 
znękać, zmordować. 

Fracdestmo, 1. przed czasem coś 
sobie przeznaczać, zamierzać, triom- 
phos. 

Praedtttor, Cris, m. zakupujący 
majątki ziemskie, tudjtież oswojo- 
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ny z formalnościami ściągającemi 
się do takiego knpna. 

Praediatdriua, a, um, ściągający 
się do kupna dóbr ziemskich, jus. 

FraedicAbiliii, e, chwały godny, 
sławny- 

Fraedio&tio, 6nis,i. publiczne opo¬ 
wiadanie, głoszenie; 2) pochwała, 
wielbienie, bcneficiorum. 

Fraedtottor, Cris, m. głoszący po¬ 
chwały, wielbiciel, beneficii. 

Pr&edioo, 1. publicznie ogłosić, 
obwieścić, zapowiedzieć, w ogó¬ 
le: mówić, hoc non auditom sed 
cognitum praedicamus; paucitatem 
militum nostrorum suis praedica- 
verunt; consal praedicans partici- 
pem fore; 2) sławić, wychwalać, 
wielbić, mówić z pochwalą, ali- 
quid miris laudibus; de se prae- 
dicari Tolunt; vere potest praedi- 
care, se plus valuisse. 

Praedioo, dixi, dictum, 3. mó¬ 
wić, wspominać o czem wprzód, 
praedictus, wprzód wspowmiony, 
wzmiankowany; w szczegół, a; prze¬ 
powiadać, wieszczyć, defectionem 
solis muito antę praedicere; z 4 
przyp. i tryb. bczok.; ó) oznajmić 
wyznaczyć, diem; polecić, radzić, 
ostrzegać, z nast. ut lob ne i tr- 
łącz., pracdiiit, ne prius legatos 
dimittereut; praediiit, u.t excipe- 
rent. 

Fraediotio, ónis, i. przepowiednią 
proroctwo, rerum futuranm; mali; 
vatum. 

Fraedictum, i, ». umowa, velut 
ex praedicto; 2) przepowiednia, 
proroctwo. Chaldaeorum; ratum; 
3) rozkaz, dictatoris. 

Fraediólum, i, n. mała posiadłość 

wiejska. 
Feaodiflco, didlci, 3. wprzód o czem 
się dowiedzieć, aliquid. 

praedispouitUB, a, cm, wcześnie na 
równych miejscach pozostawiany. 

PMedtau, », um (od prao i do) 
obdarzony, zaopatrzony, mający 
co, Bensibus, opibos, ape. 

Fraedium, ii, w. majętność ziem¬ 
ska, posiadłość. 

Fraedives, diyltis, bardzo bogaty. 
Fraedo, 6uis, m. łupieżca, rabuś; 
inaritimus, korsarz. 

Praedóceo, docui, doctum, 2. wprzód 
nauczyć, uwiadomić. 

Fraedor, 1. rabować, exire prac- 
datum, wychodzić na zdobycz; 
poet.: pisces calamo, łowić; — 
przenoś, przez podstęp zabierać, 
zyski ciągnąć, in bonis alicoius; 
de aratorum bonis; ex alterius 
imprudentia; 2) przech. zrabować, 
porwać, ovem uuam (o wilku); —- 
przenoś, złowić kogo, usidlić, ali- 
quem; singula de nobis anni prae- 
dantur cuntes (ta*11 zabierają, uj¬ 
mują, wydzierają). 

Fraeddoo, duxi, ductum, 3. pro¬ 
wadzić przed czem, obwodzić, mu- 
rum, fossam castris, fossas riis- 

Fraodulois, o, bardzo słodki; — 
przenoś, bardzo przyjemny, decus. 

Fraedfirua, a, um, bardzo twar¬ 
dy przenoś, bardzo silny, krzep¬ 
ki, hartowny, homo praednrus 
yiribus. 

Praeeo, Ul lub ii, Itum, ire, iść 
wprzód, uprzedzać, Romam; — 
przenoś, carina prseeunte, poet; 
wskazywać drogę, natura praeeun- 
te, za skazówką przyrodzenia; stąd. 
aj mówić wprzód, ut vobis voce 
praeireut, quae judicaretis; mia¬ 
no w. poddawać, komu słowa, pod¬ 
powiadać, verba, carmen, preces; 
czytać rotę przysięgi, jurare te 
praeeunte; pr. alicui; b) rozkazy¬ 
wać, omnia, ut decemviri prae- 
ierunt, facta. 

Fraemio, Cnis, z. przemowa, 
w szczegół, a) przy rozpoczęciu 
religijnych lub publicznych czyn- 
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ności slow* przedwstępne, cacro- 
rnm; donationis; b) na początku 
pisma: wstęp do dzieła, przemo¬ 
wa, przypisanie. 

Praefeotura, ae, z. przelożeństwo, 
dozór, miano w. w życiu publicz- 
uem; «) pr. morum, nadzór nad 
obyczajami (cenzura); pr. urbi, 
patrz praefectns; zwierzchnictwo 
nad jazdą, eąuitum, lub nad woj¬ 
skiem na prowincyi, multorum 
consulum praetorumąue praefectu- 
ras del&tas sic accepit, ut — (od 
wielu konsulów i pretorów ofiaro¬ 
wane); stąd: miasto w Italii za¬ 
wisłe bezpośrednio od Rzymu, ja¬ 
ko nie mające praw oddzielnych. 

Fraefectus, i, m. przełożony, urzęd¬ 
nik , naczelnik; a) pr. morum, czu¬ 
wający nad obyczajami; pr. cu- 
stodum, naczelnik straży; pr. an- 
uonae, mający nadzór nad targa¬ 
mi; pr. urbis lub urbi, zastępca 
nieobecnych kousulów w Bzymie 
w czasach rzeczypospolitój; pod 
cesarzami zaś stały urzędnik; pr. 
fabrum, przełożony nad rzemieśl¬ 
nikami przy wojsku; pr practo- 
rio, naczelnik straży przybocznej 
cesarskiej (gwardyi); pr. classis, 
admirał; pr. navis, kapitan okrę¬ 
towy; h) pr. eąuitum, czasem sa¬ 
mo prefectus, naczelnik jazdy; 
także: copiarum, najwyższy wódz 
wojska królów Azyatyckich, pr. 
regis lub regius; cj namiestnik za¬ 
rządzający krajem, Lydiae, Ioniae, 
totiusąue Phrygiae; Bactrianae re- Igionis; Damasci. 

Praefóro, tilli, lfttum, ferre, nosić 
co przed kim, przed czćm, urbis 
praeclarissima ornamenta antę ali- 
quem; Herculis simulacrum ag- 
mini; faces practorlbus; arden- 
tem tacom; insignia laureae; prze¬ 
lata eat ingens pocenia' in trium- 
pho cłgna militaria; feznun ali- 

cui; lanceas dextra, i t. p.;—prze¬ 
noś.; a) uprzedzać, diem triumphi; 
6) oświecać, clarissimum lumen 
menti; objawiać, pokazywać, wy¬ 
dawać się z czćm, dolorem animi 
Tultu; motam animi oculis; ara- 
ritiam, judicium, amorein, sen- 
sus, in vultu habituque insignem 
memoriam ignomiminiae accoptac; 
opinio praefertur (rozgłasza się, 
objawia się); c) przekładać, przy¬ 
znawać pierwszeństwo, cenić wy¬ 
żej, aliąuem sibi; ut omnibus 
prlncipibus merito praeferatur; 
otiuin labori; roluntatcin commo- 
dis; se alicui; praelatus honor; 
z tr. bezok. praetulerlm scriptor 
delirus inersąue rideri, (wolał¬ 
bym), poet.; praeferri alicui aliąua 
re, kogo w czćm przewyższać;^ 2) 
przenosić mimo, stąd: nastr- bier. 
przebiegać, przejeżdżać, praeter 
castra praelati; także: praelati ca¬ 
stra; praelati hostes; 3) udawać, 
zasłaniać się czćm, titulum spe- 
ciosum faciu ona; titulum officii 
solemnis sceleri (używać za po¬ 
krywkę zbrodni); speciem pietatis 
odio 8uo, (ukrywać nienawiść pod 
płaszczykiem miłości). 

Fraefćrox, ócis, bardzo porywczy, 
gwałtowny. 

Praefervldu8, a, um, bardzo gorą¬ 
cy, pałający, zapalczywy, ira. 

Fraefestino, 1. bardzo się spie¬ 
szyć, kwapić się. 

Praefica, ae, z. narzekalnica, któ¬ 
ra najęta na pogrzebie płakała. 

Praefioio, f5ci, fectum, 3. prze¬ 
łożyć kogo nad czćm, postawić 
na czele, zrobić zwierzchnikiem, 
aliąuem provindae, powierzyć za¬ 
rząd prowincyi; aliąuem in ozer- 
citu; imperatorem bello, poruczyć 
dowództwo; praefici pań impe- 
ńo, otrzymać dowództwo z równą 
władzą. 



Pr ae fi dana 660 Praejudioo. 

Praefidens, tis, za nadto zaufany, 
sibi, zuchwały. 

Praefigo, fixi, fiznm, 3. zatknąć, 
wbić na przedzie, arma puppibus; 
capila in hastis; praefixae sudes; 2) 
opatrzyć czem, obić, okuć, ora ca- 
pistris (zamiast capistra eribus), 
podobnież: cornua ferro; hastilia 
praefixa ferro. 

PraeHnlo, 4. wprzód oznaczyć, 
określić, postanowić, diem; sump- 
tum fu nerom; alicui aliąuid. 

Praafióro, 1. wcześni* pozbawiać 
kwiatu;—przenoś, zmniejszyć, glo- 
rlam rictoriae. 

Praefluo, Sre, mimo płynąć, Au- 
fidus regna Dauni praefluit; infima 
Talie pr. Tiberis. 

Praefóco, 1. udnsić. zadławić. 
Praafódio fOdi, fossum, 3. wy¬ 

kopać dół przed czćm, poiłaś; 2) 
wprzód zakopać, aurum. 

Praefor, l mówić wprzód, ustnie 
lob na piśmie coś wyrzec, obja¬ 
wić, aliąuid lub z 4 przyp. i tr. 
bezok.; pr. honorem, uczcić czy¬ 
je uszy, żeby się mową nie obra¬ 
ził; poet: praefatus <tivos solio 
rex infit ab alto, zaniósłszy mo¬ 
dły do bogów, król z tronu mó¬ 
wić zaczyna; 2) przepowiadać, 
wieszczyć, talia praefantes Parcae. 

Praefraote, przyzl. uporczywie, za¬ 
cięcie, defcndere. 

Frwefr&otua, a, um, chropowaty, 
nieplynny (o stylu); 2) uporczy¬ 
wy, nieugięty. 

Fraefrigidus, a, um, bardzo zimny. 
Praefringo, frSgi, fractum, 3. ed- 
łamać z wierzchu, z przodu, has- 
tas, cornu galeac. 

Praefulolo, fnlsi, fultnm, 4. po¬ 
stawić* co za podporę; — przenoś, 
wesprzeć 

Praafulgeo, fulsi, 2. bardzo błysz¬ 
czeć, lśnić się, jaśnieć, rzucać 
blask 

Fraegelidue, a, um, bardzo zimny. 
Praegastio, Trc, bardzo sobie cze¬ 
go życzyć, pragnąć mocno, prae- 
gestit ani mus videre. 

Praegnana, tis, brzemienna, cię¬ 
żarna. 

Praegravla, c, bardzo ciężki, o- 
nns; — przenoś, bardzo przykry, 
trudny, u ciąż li wy- 

Praegrawo, 1. obciążać, na dół cią¬ 
gnąć, sen ta praegrarata inhaeren- 
tibus telis; — przenoś, być przy¬ 
krym , uciążliwym, dantem et ac- 
cipientcm; przytłumiać, corpus 
onustum he9ternis Titiis animum 
ąuoąue praegravat; przewyższać, 
mićć pTzewagę, artes infra se po- 
sitss. 

Praegródior, gTDssns, gredi, iść 
przed kim, wprzód postępowa ; 
uprzedzać, aliąuem, famam sui 
adventus; 2) przejść mimo, castra. 

Praegrassio, ónis, z. poprzedzanie, 
cau$ae. 

Fraegust&tor, Óris, w*, ten, który 
wprzód kosztuje, próbuje, np. po¬ 
trawy, nim się poda do stołu; — 
przenoś, posługiwacz w czćm, li- 
bidinum tuarum. 

Pr a egu at o, 1. wprzód kosztować. 
Fraejudicium, ii, n. sąd lub wy¬ 
rok przedstanowczy przed wyro¬ 
kiem ostatecznym, powód do osta¬ 
tecznego wyroku; 2) wypadek, 
przykład służący za zasadę do 
działania lub sądzenia, restri faeti 
praejudicio Tompejus Italia ex- 
cessit; Africi belli praejudicia 
scąuimini. 

Praejudioo, 1. uprzednio osądzić, 
de aliąua re; re semcl atąue ite- 
rum praejudicata; stąd: pracjudi- 
catum .. =: praejudi ci u m; imietl. 
praejudlcatus, poprzednio osądzo¬ 
ny, eveutus belli; opinio praeju¬ 
dicata, przesąd, uprzedzenie, po¬ 
wzięte mniemanie o rzeczy przed 
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należytćmjćjroztrząśnienicm; stąd: 
pro praejudicato ferre, 

PraalŁbor, l&psus, 3. przesunąć 
się kolo czego, przemknąć się, 
przepłynąć, przejechać, fI umina 
rotis. 

Prael&mbo, lambi, 3. lizać wprzód. 
Praeligo, 1- przewiązywać, przy¬ 

wiązywać, sarmenta comibus bo- 
um; 2) zawiązać, os. 

Praelium, i t. d. patrz proel-. 
Praolongus, a, ura, bardzo długi. 
Praeluoeo. luxi, 2) przyświecać, 

wlaś. i przenoś.; poet.: przewyż¬ 
szać, nullus sinus praciucot Bajis. 

Praelustris, o, bardzo świetny, 
znakomity; praelufcttia vita, uni¬ 
kaj wielkiego świata, poet. 

Praemando, 1. polecić, terra ma- 
rique ut conąuirerotur piacman- 
d*vi; praeinandatis requisitus. 

FraematftruB, a, um, za wczesny. 
Priemedlc&tuB* a, um, za pomocą 
lekarstw lub czarów ocalony. 

Praomedit&tto, Bnis, *. przemyśla¬ 
nie, przewidywanie, malornm, 

Praemedifcor, 1. przemyślać, na¬ 
myślać się, wprzód się zastana¬ 
wiać, przewidywać, praemeditari, 
ferendum esse; pr. quo animo ac- 
cedam; także biernie: praemedi- 
tata mała, przewidziane. 

Praemetuens, tis, wcześnie lęka¬ 
jący się, z przyp. 2 ovis pr. doli. 

Praem&tuo, ere, wprzód się lękać, 
z bojaźnią-przewidywać, troszczyć 
się, z przyp. 3 alicui, o kogo; 2) 
przech. lękać się czego, aliąuid. 

Fraemitto, misi, missum, 3. wprzód 
wysyłać, wyprawiać naprzód, le¬ 
gatom cuin cohortibus; literas ali¬ 
cui; legiones in Hispaniam; ali- 
quem ad explorandum lub ezplo- 
ratum; z nast qui i tryb, łącz., 
a quo jam sciam esse praemissos, 
qui praestolarentur. 

Praemium, ii, w. pierwszeństwo. 

zaszczyt, zwykle: nagroda, prae- 
mio aliquem afficere, douare, u da¬ 
rować. zaszczycić nagrodą; prae¬ 
mium dare, tribuero, dać, udzie¬ 
lić; pr. conseąui, otrzymać; poet. 
łup, zdobycz, prawni- pugnae, 
spectat su a praeinia raptor (o zdo¬ 
byczy z łowów). 

Praemolestia, ae, z. zawczesua 
troska, obawa o przyszłość. 

Praemólior, 4. przygotować, res. 
Fraemóneo, monui, monltum, 2. 

wcześnie ostrzegać, przypumi ać, 
aliąnem de aliqua re; z nast. ut 
lub ne i tr. łącz. me praemoue- 
bat, ut caycrem; praemonito filio, 
ne crcderet; 2) wróżyć, przepo¬ 
wiadać, aliąuid lub z 4 przyp. 
i tryb. bez. 

Fraemomtua, us, m. przestroga, 
proroctwo, deorum. 

Praemonstro, 1. przepowiadać. 
Fraamorior, mortnus, 3. umierać 
przed czasem; — przenoś, prae- 
mortui pudoris homo, człowiek 
bez wstydu. 

Praemiinio, 4. obwarować, umo¬ 
cnić, utwierdzić, loca; aditum o- 
peribus; Isthmum;— przenoś, ge- 
nus diccndi praemunitum; 2) mó¬ 
wić wprzód dla mocniejszego po¬ 
parcia, quac praomuniuntur scr- 
moni; illud praemuni, to niech 
będzie pierwszem staraniom. 

Praemunltio, Onis, i. obwarowa¬ 
nie; — przenoś, przygotowanie 
w krasomówstwie, kiedy mówca 
stara się zjednać umysły słucha¬ 
czów dla zapewnienia sobie do¬ 
brego skutku. 

Praen&to,&re, wprzód płynąć; 2) 
przepływać, płynąć mimo, amueni, 
qui domos praenatat, poot. 

Praeneste, is, n miasto w Lacyum; 
stąd: Praenestlnus, a, um, Pre- 
nestyński, tyczący się Prenesty 
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i Praenestini t or&m, w- Prencsty- 
nowie. 

Praemteo, nitui, 2. bardzo jaśnieć, 
odznaczać się blaskiem; —■ prze¬ 
noś. celować, przewyższać, cur 
tibi praenitcat junior. 

Pr&enomen, Tnis. n. przedimię, któ¬ 
re się kładzie zwykle w skróce¬ 
niu przed imieniem rodu, M. Tul- 
lins Cicero. 

praenosco, n5vi, nótum, 3. wprzód 
dowiedzićć się, wprzód wiedzićć. 

Praenótlo, Cnis, i. wrodzone po¬ 
jęcie, wyobrażenie, deorum. 

Praepubilua, a, um, bardzo mgli¬ 
sty, ciemny, lucus. 

Praenuncio, 1. przepowiadać, za¬ 
powiadać, futura; de eorum ad- 
yentu. 

Praenunolua, a, um, przepowia¬ 
dający; r2eczow. zwiastun, zwia- 
stunka; lucis, kogut; veris, ja¬ 
skółka. 

Praeoccupitio, ónis, r. zajęcie 
wprzód, locorum. 

praeocoupo, 1. wprzód zająć, opa¬ 
nować, vias, iter, colles, sal tum, 
loca,Macedoniain; — przenoś, ani- 
mos; se praeoccupatum legaticme 
a Pompejo (otrzymał wprzód miej¬ 
sce legata od Pompejusza); qaas 
(partcs) praeoccupafit oratio tu a; 
praeoccupatis beneticio animis; 2) 
uprzedzić, ne alteruter alteruin 
praeoccuparet; z tryb. bez. ipsi 
praeocccuparerunt ferro legem, 
uprzedzili (trybunów) z podaniem 
wniosku do prawa. 

Praeopto, 1. bardziej sobie czego 
życzyć, przekładać, eisilio modi- 
cam fortunam domi; często z tr. 
bez.: emittere scutum et nudo cor- 
pore pugnare. [rozwinąć. 

Praepando, ere. wprzód otwierać, 
Praeparitio, ónis, z. przygotowa¬ 
nie, przysposobienie, praeparatio- 
nem diligentem adhibere. 

Fraepar&tua, us, m. przygotowanie. 
Praepiro, 1. przygotować; przy¬ 

sposabiać, aliquid; bene praepa- 
ratum peclus; quae animo prae- 
parasset, co przedsięwziął; z prz. 
3. lub z przyim. ad lub in i prz. 
4, arra frumentis; animos ad sa- 
pientiam; se ad proelia; frumen- 
tum in decem annos; z tryb. bez. 
naYigare ad filium; ęx praepara- 
to, z przygotowaniem. 

praepedio, 4. uwięzić, usidlić no¬ 
gi, zaplątać, uwikłać, Bt sine 
modo praeda, obciążyć się zanad¬ 
to zdobyczą; 2) zatrzymać, zata¬ 
mować , przeszkodzić, sonos; prac- 
peditus morbo;naves ad omnlaprae- 
peditae, — przenoś, timor pracp.; 
bonas artes animi et corporis ava- 
ritia praepediebat. 

Praependeo, pendi, 2. wisieć przed 
czem. 

Praepea, pStis, latający prędko, 
chyży, pr, avis lub samo praepcs, 
rodzaj ptaków wieszczbiarskich, 
z których lotu wróżono; stąd: pr. 

enna; 2) mający pióra, skrzy- 
łaty, deus (kupidyn), poet.; rzc- 

czow. ptak, pr. Jovis; pr. subvo- 
lat. 

PraepiUtus, a, ułn, tępo zakoń¬ 
czony, gałką na kóńcu opatrzony, 
pr. wiissilia. 

Praepinguis, e, bardzo tłusty. 
Praepollcna, tis, prze możny, zna¬ 
komity, diyitiis, yirtute. 

Praepolleo, ćre, przemagać, mićć 
przewagę. 

Fraepondćro, i. przeważać, wię- 
cćj ważyć; przech. przewyższać 
więcćj znaczyc, neqne volunt emo- 
lumenta praeponderari honestaie, 
nie chcą, aby uczciwość więcćj 
znaczyła niż korzyści. 

Praepóno, posui, posilam, 3. prze¬ 
kładać, kłaść przed czćm, pauca; 
ultima primis; yersus in prima 
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iron te; także pod względem czasu: śnie się dowiedzieć, consilir ho- 
causae praepositae (poprzedzające); stium. 
21 przekładać, postawić na czele, Praeródo, rosi, rosum, 3- z pT20- 
dać zwierzchnictwo, aliquem pro- dn ogryźć, ugryźć. 
Tinciae; bello; naribus; hibernis; Fraerogatiwua, a, um,ten, które- 
negotio; praepositum esse, mieć go się najprzód o zdanie pytają, 
zwierzchnią władzę; 3) przekładać stąd: najprzód glosujący, centuria 
co do wartości, wyżćj cenić, ali- pr. lub samo praerogatira, setnis, 
quem alicui; fratri pracponendus; która na zgromadzeniu ludu pier- 
amicitiam patriae; salutem reipu- wszą do głosowania była wezwa- 
blicae ritae suae; rzeczow. prae* na; 2) praerogatira, ae, i. lub 
posita, oram, n. rzeczy osobliwe praerogatira, orom, w. poprzedni 
(u Stoików dobra względne albo wybór, t. j. głosy, krćski dane 
wypadkowe, np. zdrowie, bogać- przez najpierwszą centuryę lub 
two i t. p.). oddział tribus zwany; 3) omen pr. 

Fraepositio, onis, r. przełożenie, wróżba lub przepowiednia, którą 
pierwszeństwo; 2) przyimek. brano z głosowania pierwszego od- 

Fra#pogt&re, przyst. opacznie, ago- działu, triumphi. 
re cum aliąuo. Praerumpo, rupi, TUptum, 3. 

Frmeposteru*, a, um, opaczny, z przodu odłamać, oderwać, w o- 
ordo; niewczesny, consilium, gra- góle: odłamać, oderwać, prze- 
tulatio; przewrotny, homo. rwać, funes; retinacula. 

Praopótona, tia, przemożny, prze- Fraeruptua, a, um, oderwany, 
ważny, bardzo wiele mogący, Viri; urwisty, przepaścisty, stromy, sa- 
terra mariąue pr. armis Eomanus; mm; aquae mons; rteczow. prac- 
Juppiter omnium rerum pr.; rzć- rupta, oram, n. urwiska; — prze- 
czów. praepotentes, ium, ». wiel- noś. wzniecający obawę, pericu- 
cy, przemożni; — przenoś, pr. culnra; gwałtowny, p. animo. 
pbilosophia. Fraei, praedis, tn. ręczyciel, prae- 

Praepropero, pnysl. bardzo skfra- dem esse pro aliquo; pr&edem ali- 
pliwie, prędko, śpiesznie, agere. cujus rei fieri; 2) majątek ręczy- 

Fraeproperua, a, um, bardzo cieli, in praediis praedibusque 
śpieszny, prędki, skwapliwy, fc- Tendendis. 
stinatio, bardzo wielka skwapli- Praeaigio, 4. przeczuwać, domy- 
wość. ślać się, qui antę sagit, quam 

Fraeąuam, patrz prae. oblata res est, dicitur pTaesagire. 
Fraegueror, qucstus, 3. wprzód Fraesagitio, ónis, i. przeczuwanie; 
się żalić, multa. przepowiadanie, diriua. 

Fraeradio, óre, rzucać z przodu FraeaAgium, ii, n. przeczucie, 
promienie, celować blaskiem. przepowiednia. 

Praerapidua, a, um, bardzo po- Fraesagus, a, um, mający przc- 
rywczy, prędki. czucie, mens praesagamali; wiesz-* 

Praeriplo, ripui, reptum, 3. przed czy, fułmen. dowiedzićć. 
kim porwać, wziąć, zabrać, wy- Praesolaco, sćtvi, 3. wprzód się 
drzeć, alicui aliquid; 2) wprzód Praeaeins, a, um, wprzód wiedzą- 
zabrać, omnia inccndio (znisz- cy, przewidujący, Tates praescia 
czyć);—przenoś, uprzedzić, wcze* futuri. 
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Praesoribo, scripai, scriptum, 3. 
wprzód pisać, na czele co pisać, 
pagina, quae sibi praescripsit no¬ 
men Yari, wiersz, na którego cze¬ 
le wypisane jest imię Warusa, 
poet.; auctoritates praescriptae, 
imiona obecnych senatorów wypi¬ 
sane na czele uchwały; 2) prze¬ 
pisać, polecić, rozkazać, stanowić, 
oznaczyć, jura civibus; senatui, 
quae snnt agenda; ostrzegać, tibi 
praescribo, nc-. 

Praeacriptio, ónis, i. napis, tytuł, 
legis; senatus consulti; — prze¬ 
noś. pozór, pokrywka, płaszczyk, 
lionesta praescriptione rem turpis- 
simam tegere; 2) przepis, prawi¬ 
dło, prawo, n atu rac, rationis; o- 
g rauiczenic, semihorae. 

Praeftorlptum, i, n. przepis, po¬ 
lecenie, prawidło, praescripta ser- 
vare; agerc ad pracscriptnm; ex 
commuui pracscripto; intra prae- 
scriptuiu. 

Praeaeco, secui, sccStam i sectum 
1. wprzód co uciąć; odciąć, prze¬ 
ciąć, praesectum ad ungucm ca- 
stigare, bardzo dokładnie wygła¬ 
dzić. 

Praesens, tis, obecny, przytomny 
ine presente, w mojej obecności; 
in rem praesentem renire, przy¬ 
być na miejsce, gdzie się co sta¬ 
ło; lub ln re praesenti, na miej¬ 
scu, o które spór idzie; in praesenti, 
w obecnćm położeniu, teraz; in 
praesens lub in praesentia, na teraz; 
ex praesentibus, podług obecnych 
okoliczności; w szczegół.: aj nie¬ 
zwłoczny, pocna, mors; deeretum; 
diligentia consulis; pr, pccunia, 
gotowizna; b) skuteczny, dzielny, 
pewuy, niewątpliwy, auxilium; 
quo non praesentius nlluin; malum; 
z tryb. bezok. mogący, tollcre 
mortale corpus, poet.; życzliwy, 
pomocny, opiekuńczy, łaskawy. 

deus, dea; c) widoczny, jawny, 
oczywisty, naoczny, insidiae; jam 
praesentior res erat; <Ł) przyto¬ 
mny, animus; animo praesens, 
poet. 

Praesensio, ónis, i. przeczucie, zga¬ 
dywanie, rerum futurarum. 

Praesentia, ao, i. obecność, in 
praesentia, wtedy właśnie; quod 
in pr. erat, co właśnie było pod 
ręką, na doręcza; 2) dzielność, 
działanie, veri, poet.; 3) pr. ani- 
mi, przytomność umysłu, odwaga. 

Praesentio, sensi, sensum, 4. prze- 
cznwać, przewidywać, futura; ani- 
mus praesentit in posterum. 

Praeeento, are, przedstawić, po¬ 
kazać. 

Praesepe, is, n. żłób; — przenoś, 
stół, ul, poet. 

Prnesepio, sepsi, septum, 4. Za¬ 
grodzić, zawalić, adittim trabibus. 

Praeaertim, pnytl. zwłaszcza, oso¬ 
bliwie, z nast. quum lub ei. 

Praesea, sidis, m. i L przełożony, 
przełożona, zwierzchnik, naczel¬ 
nik, pr. prorinciae; Aquitaniam 
praesidis Łonore administrans; per 
praesidem dimicaTit (za pośre¬ 
dnictwem namiestnika); 2) opie¬ 
kun, obrońca, reipublicac; tem- 
plorum, libertatis. 

Pr&eaideo, sSdi, sessum, 2 pier¬ 
wsze miejsce zasiadać; 2) rządzić, 
mićć zwierzchność, przewodniczyć, 
rebus urbauis, regioni, arci: in 
Picouo praesidebat; 3) opiekować 
się, bronić, ochraniać, urbi et 
reipublicae; dii patrii, qui buic 
urbi atque buic imperio praesi- 
detis. 

Praesidl&rius, a, urn, ściągający 
się do obrony; milites, załoga. 

Pr&esidium, ii, n. siedzenie z przo¬ 
du albo na wyższćm miojscu; 2) 
ochrona, pomoc, alicni praosidio 
esse lnb proficisci ferro pr. ali- 
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coi; pr. spcrare ab aliąuo; spem 
praesidii offerre; in fuga sibi pr. 
ponere; przedmiot broniący, claa- 
bis pr. proTinciae; Poili o insigne 
praesidium reis; adjudicium cum 
praesidio venit; praesidia gcneris; 
quod satis esset praesidii; quae- 
rere sibi praesidia; mianowicie 
w znaczenia wojennćm: załoga, 
obrona, praesidio esse; ut sexa- 
ginta naves ad pr. Italiae sal?ae 
essent; osoby stanowiące obronę: 
modico pr. relicto; regis p. inter- 
ficere; pr. ex arce eipellere; cum 
praesidiis morari in loco; pr, da- 
re, constituere, disponere; locum 
praesidiis firmare; stanowisko, o- 
bóz, qunm legio praesidium oc- 
cupavisset et munirc coepisset; in 
praesidiis alicujus osse, być w czy¬ 
im obozie; praesidio decedere; pr. 
relinąuere; intra pr. Romana. 

Pra*sf£cJfico, fire, przepowiedzićć, 
ho minibus futura. 

Fraesignłe, e, odznaczający się, 
znakomity. 

Praeeóno, sonui, wprzód dźwięk 
wydawać. 

Praestabilla, c, wyborny, celują¬ 
cy, zacny, Yirtute excepta, nihil 
amicitia praestabilius. 

Praeslans, tis, znakomity, wybor¬ 
ny, niepospolity, celujący, omni¬ 
bus ingenio; Yirtute; poct. z prz. 
2 praestans animi juvenis; także: 
z tryb. bezok. non praestantior al- 
ter aere ciere viros 

Fraeatantia, ao, i. wyższość, wy- 
bomość, znakomitość, 'irtutis, di- 
gnitatis. 

Fraestes, stltis, m. i i. przełożo¬ 
ny nad czśm lub przełożona; opie¬ 
kun, opiekunka, I-ares praeslites. 

Praeatlgiap ae; i. (zwykle w licz. 
mn.) kuglarstwo, mamidło, oszu- 
kaństwo, non per praostigias, sed 
palam-compilare. 

Fraestl, orum. m. lud nad rzeką 
Indus. 

Fraoatituo, stitui, stitiltum, 3. 
wprzód wyznaczyć, przepisać, po¬ 
stanowić, diem oneri, tempus ** 
licui. 

Praeato, przysL obecnie, pod rę¬ 
ką, nadoręczu, praesto esse, być 
gotowym, obecnym, pokazać się, 
także: być na usługi, służyć, być 
pomocnym, falsi amici sereuo tem- 
pore Yitae praesto &unt (są na u- 
sługi); praesto multis esse, rato¬ 
wać wielu; commeatum ezercitui 
praesto fore, żywność będzie do¬ 
starczona. 

Praesto, stlti, stftum (także: prae- 
staturus), 1. stać na przedzie, na 
czele; — przenoś, celować, od¬ 
znaczać się; longe praestaro inter 
aeąuales; przewyższać, omnibus 
humanitats; omnes eloquentia; 
nieosob. pTaestat, lepiej jest, jest 
rzeczą korzystniejszą, z nast. tryb. 
bezok. tacere quara loqui; 2) rę¬ 
czyć za kogo lub za co, hos 
praestabis; alicui damnnm, pe- 
ricutum; a vi; de re numaria; 
de me; takie: z 4 przyp. i tryb. 
bezok. praedones nullos fore, qois 
praestarc poterat? 3) wyświadczyć, 
uczynić, dać, auxiliuin, operam; 
fidcm (dotrzymać słowa); zacho¬ 
wać, aliquc» incolumem; socios 
salvos; także: utrzymać, pacom, 
rempublicam; jus hospitii; zrobić, 
aliquem opulentiorem; wypełnić, 
suuin mnnus; okazać, dowieść, 
fidein, yoluntatcm, virtutem, be- 
neyolentiam, meinoriam beneYO- 
lentiae; alicui pietatem; honorem 
debitum patri; honores; nihil; se 
cum praestare, takim się pokazać; 
6e inYictum; wynurzyć, senatui 
sententiam; wypłacić, stipendium 
exercitui; quaterna milia argenti; 
dimidium eorom tributorum. 
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Fmaatólor, 1, czekać, adventum 
alicujus; alicui lub alicui rei; a- 
pud aliąuem. 

Praaatrłnjfo, strinxi, strictum, 3. 
bardzo ścisnąć, skrępować, fau¬ 
tem laąuco; 2) muanąć, dotknąć;, 
3) osłabić, przyćmić, przytępić, 
oculos lub aciem oculorum; — 
przenoś, przytępić, osłabić, aciem 
animi lub mentis 

praeatruo, struli, etructum, 3. 
wprzód co budować* — przenoś, 
sibi fidem in parris, zjednać so¬ 
bie wiarę w małych rzeczach, aby 
potćm w większych podejść, oszu¬ 
kać; 2) zamknąć, nieprzystępnćm 
zrobić, poet. aditum. 

Fraeaul, sulig, «. i H praesul- 
tfitor, óris, *n. pierwszy tancerz, 
tańcujący na przedzie, stąd: naj¬ 
starszy z kapłanów Marsa zwa¬ 
nych Salii. 

Fraesulto, aro, wyskakiwać przed 
kim, rej wieść w tańcu. 

Pmium, fui, esse, być z przodu, 
przodkować; stąd: kierować, rzą¬ 
dzić, być przełożonym, panować 
nad czem, z przyp. 3, stAtuis fa- 
ciendis; alicni negotio, exercitui, 
classi; ibi, Lissi, in prorincia, in 
Bratiis; 2) rnićć w czćm wielki 
udział, temeritati, crudelitati ali- 
cujus; dignitati, laudi; 3) bronić 
czego, opiekować się, moenibus, 
poet. 

Fraesumo, sumpsi, sumptnm, 3. 
wprzód brać, uprzedać w braniu, 
nere domi praesumas dapes; — 
przenoś, wprzód sobie wystawiać, 
wyobrażać, arma parate animis, et 
spe pTacsumitc bellum, u poet. 

Praesumptio, ónis, z- wzięcie, 
przyjęcie wprzód; 2} domysł, do¬ 
mniemanie, przypuszczenie uprze¬ 
dzenie, nadzieja, u późniejszych 
pisarzy. „ , 

pr&aauo, sui, stltum, 3. zaszyć, 

okryć, osłonić, praesuta foliis 
hasta. 

Fraefcendo, tendi, tensum i ten- 
tum, 3. rozpiąć z przodu, rozto¬ 
czyć, postawić przed czem, roz¬ 
ciągnąć, sepem segeti; Testem 
occliis; poet: praetendit manu 
ramom olirae (trzymał przed so¬ 
bą); sermonem practendcre decre- 
to, powiedzieć przed wyrokiem; 
na str. bier. rozciągać się, leżeć 
przed czćm, litus; Sicanio prae- 
tenta sino jacet insula; — pnenoś. 
a) objawiać, okazywać, nec com 
jugis unąuam praetendi taedas 
(nigdy nie oświadczałem, że je¬ 
stem małżonkiem), poet.; b) często: 
zasłaniać się czćm, dawać pozor¬ 
ną przyczynę, pokrywać czćm, 
przywodzić co na pozór, aliquid 
seditioni; nomen hominis doctissi- 
wi moribus tuis barbaris; legato- 
rum decretum calumniae. 

Praetento, 1. wprzód doświadczać, 
próbować, iter baculo; pollice 
chordas; vires, poet. 

Praetepeaco, tepui, 3. wprzód się 
Tozgrzać. 

Praeter, I) przyim. rządzi 4 przyp 
a) kolo, przed, blizko, copias 
praeter castra transducere; pr. 
Arbcla; praeter omnium oculos; 
ó) więcój jak, unus praeter cete- 
ros audiristi, ty jeden więcej jak 
inni słyszałeś; c) oprócz, wyjąw¬ 
szy, nihil praeter rem locuti su- 
mus, nic oprócz tego, co do rze¬ 
czy należało; pr. calamitates, quae 
in proelio acciderunt; omnes prae¬ 
ter eum; neque restitus, praeter 
pelles, habeant quidquam; prae¬ 
ter haec lub ea, oprócz tego; ut 
praeter se den os adducerent (z so¬ 
bą); często: z nast. cliam lub quo- 
que; d) przeciw, w nieprzycbyt- 
nem rozumioniu: pr. Toluntatem; 
p. consuetudinem; p. naturam; 
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pr. opinionem; p. spcm; e) nad. 
p. modom; II) prtysl. wyjąwszy, 
oprócz, omne frumentum, praeter, 
quod secnm port&turi erant; ca- 
Tendae sunt f&miliaritates, practcr 
ho minom pcrpancorum; nulla ci- 
▼itas practcr Plataeensium. 

Praeter&go, egi, actum, 3. pędzić 
mimo, dirersoria nota praetera- 
gendus equus. 

Praeterea, przysł. oprócz tego, 
nadto; 2) nadal, potćm, et quis- 
quam nu men Jononis adoret prae- 
terea? poet. 

Pract&reo, iri, lub ii, Ttum, fre, 
mijać, przechodzić mimo, o ży¬ 
wotnych i nieżywotnych istotach: 
uuda, flumina; także o czasie: u- 
pływać, hora, aestas, aetas, anm, 
suaritas Terni temporis; 2) przech. 
a) koto czego przechodzić, aliąucm 
locum, hortos; o czasie: praeteri 
tus, uplyniony, przeszły, praete- 
rita, orum, rzeczy przeszłe; — 
— przenoś, aj z wyrazem silentio 
lob samo praeterire, zamilczćć, o- 
puścić, nie wspomnićć, pominąć, 
pokryć milczeniem; takie: uullam 
partem orationis silentio (bez oka¬ 
zania zadowolenia, bez dania okla¬ 
sków); o cenzorach: imię jakiego 
senatora pTzy odczytaniu listy o- 
puścić, a przez to usunąć go z so¬ 
nata, przy wyborze na urzędy: 
pominąć, populus solei dignos 
praeterire; saepius suffragiis prae¬ 
teri tur, Philippus et Marcelius 
praetereuntur; podobnież przy za¬ 
pisach testamentowych: filium fra- 
tris praeteriit;6) non praeterit me, 
wiem, jest mi wiadomo; h) prze¬ 
brać w czćm miarę, modum pr.; 
kogo wyprzedzić, aliqucm cursu 
pr.; — przenoś, przewyższyć, ali- 
qucm. 

Fraetereąulto, tre, mimo przeje¬ 
chać konno. 
P.J.W. 

FraeterfSio, tuli, lfitum, ferro, 
nieść mimo; na str. bier. przejść 
mimo, prze biedź, przejechać, a- 
cies praeteri ata est iatebras. 

Praeterfluo, ćre, płynąć kolo cze¬ 
go, amnis praeterfluit; moenia 
(kolo murów); — przenoś, mijać, 
upływać, Toluptas praeterfluit. 

Fraetergredior, gressus, 3. prze¬ 
chodzić mimo, castra. 

Praeterl&bor, lapsus, 3. przesunąć 
się mimo, przejść, przejechać, tu- 
mnlum; — przenoś, defmitio anto 
praeterlabitur, qnam percćpta est 
(ulatuje z pamięci;. 

Praetermismo, Snis, i. opuszczenie, 
formae; 2) zaniechanie, niestara- 
nie się o co, aedilitatis. 

Praetermltto, misi, missum, 3. 
opuścić, pominąć, neminem; — 
przenoś, a) opuścić, dać upłynąć, 
nullum diem; occasionem; nihil 
occasionum; b) pominąć, opuścić 
ir mówieniu, w pisaniu, quod 
memoria dignum Tisum est, prae- 
tereundum non eristimarimus; c) 
zaniechać, nic dbać o co, officium, 
gratuiationem, defensionem: nul- 
lum genua quaestus fole użytko¬ 
wać); z tryb. bezok. facere. 

Praeterguam, przyit. oprócz, wy¬ 
jąwszy, pr. si, chyba gdyby; pr. 
qnod, chyba, że; 2) nadto, do 
tego. 

Fraeterreetio, Cnis, i. przejeżdża¬ 
nie, żeglowanie mimo. 

Fraóterrćhor, rectus, 3. biizko, 
koło czego, mimo przejeżdżać kon¬ 
no, wozem, żeglować, z 4 przyp. 
ostia; — przenoś, pomijać w mo¬ 
wie, scopulos praetcrrecta est o- 
ratio; oratio quae non praeterrec- 
ta sit aures restr&s (nie doszła); 
także: z wyrazem silentio lub sa¬ 
mo praeterrehi, pokryć milczeniem, 
zamilczćć. 

Fraeterrólo, Sre, mimo lecićć, 
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przelatywać, qucm praetervolat 
aleś; — przenoś, mijać prędko, 
uchodzić, seutcntiae scnsus homi- 
iium praetcrrolant. 

Praetexo, texui, textum, 3- wytkać 
z przodu, obszyć szlakiem, obra- 
mow tć, toga lub tiuiica purpura 
pr. lub toga pr. lub samo prac- 
texta, ae, i. purpurą obszyta su¬ 
knia, którą nosili wyżsi urzędni¬ 
cy i dzieci z wolnych rodziców 
urodzone, do lat 17; 2) z przodu 
obsadzić, osłonić, puppes prae- 
tezunt litora; Mincius ripas a- 
rundiue, poet-; carmen primis li- 
teris sententiae practcxitur (pierw¬ 
sze głoski każdego wiersza porząd¬ 
kiem wzięte składają wyraz lub 
myśl): Augusto practextum nomi- 
uc templum (z napisem Aug.); — 
przenoś, natura oinnia Icnioribus 
principiis praetcxuit, w naturze 
wszystko zaczyna się od rzeczy 
mało znaczących; culpam nomine 
conjugii, pokryć winę tytułem mał¬ 
żeństwa. 

Fraetext&tna» a, um, odziany to¬ 
gą zwaną praetexta. 

PraetextuB„ us, m. pozór. 
Praetlngo, tiuxi, tinctum, 3. wprzód 
zmoczyć, zwilżyć, semina prac- 
tincta reneiio. 

Fraetor, oris, w. (od praceo), na¬ 
czelnik, dowódzca, przełożony, 
zwierzchnik. W Rzymie najwyższy 
urzędnik po zniesieniu władzy 
królewskiej, regio imperio duo 
sunto iique praceundo, consuien- 
do, judicando praetores, consules, 
judices appellantor; prac tor maxi- 
inus dictator. Od r. 387 po za¬ 
łóż. Rz. pretor był najwyższym 
urzędnikiem sądowym; następnie 
było dwóch pretorów, z których 
jeden urbanus rozstrzygał sprawy 
sądowe między obywatelami; dru¬ 
gi zaś peregrinus między cudzo¬ 

ziemcami lub między obywatelami 
i cudzoziemcami, ód r. 526 wy¬ 
bierano pretorów do zarządu pro- 
wii.cyi. Później liczba pretorów 
została powiększoną, którzy wszy- 
scy po jednorocznćm urzędowaniu 
w Rzymie obejmowali zarząd pro- 
wincyi pod tytułem propretorów, 
stąd często: * propraetor zamiast 
practor; 2) Rzymscy pisarze na¬ 
zywają pretorami najwyższych do- 
wódzców wojskowych u obcych 
narodów, stąd: practor Athcnicn- 
sium i t. p. 

Praetori&nus, a, um, tyczący się 
pretora, p. inilitcs lub samo piae- 
toriani, straż przyboczna cesarska 
(gwardya); pracieciura pr. = mu- 
dus praeiceti practorio. 

Praetóriua, a, um, tyczący się 
pretora lub pretorów, pTetorski, 
comitia (zgromadzenie ludu, na 
którćm byli wybierani), potestas, 
jus; lub propretorski, doraus (na 
piowincyi); cohors; rzcczoic. prae- 
torius, ii, m. były pretor i prao* 
tońum li, in. mieszkanio propre- 
tora; 2) navis practoria, okręt ad¬ 
miralski; imporium, naczelne do¬ 
wództwo przy flocie; porta, bra¬ 
ma obozowa z tćj strony, gdzie 
był namiot wodza; cobors, straż 
przyboczna wodza; rztczow, prae- 
torium, ii, n. aj namiot wodza; 
takie: rada wojenna, która się 
w nim odbywała; stąd: pr. mitte- 
re lub dimittere, rozwiązać radę 
wojenną; poet.: komórka matki 
pszczół; b) straż przyboczna ce¬ 
sarska, praefcctus praetorio, na¬ 
czelnik straży przyoocznćj cesar¬ 
skiej. [proltira. 

Prastara, ąe, i. urząd praetora, 
Fraetatii, oram, m. lud w krai¬ 
nie Piccuum zwauej; stąd: Prae- 
tutitnus, a, um, tyczący dętego 
ludu. 
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Praeustus, a, um, z przodu, 
z końców opalony, hasta; sudcs. 

Praeut, patrz prac. 
Praey&leo, valui, 2. przemakać, 

mióć przewagę, większe znaczenie, 
praeTalens equus (bardzo mocny); 
praev. populus; ingenium praevA- 
let rirtute (więcćj znaczy niż-). 

Praewallo, fire, obwodzić wałem, 
oszańcować. 

Praeyarlcfttio, 5nis,. z. przestęp¬ 
stwo, postępek przeciw obowiąz¬ 
kowi, mianowicie obrońców sądo¬ 
wych, przeniewieizcnie się, zmo¬ 
wa ze stroną przeciwną. 

Pr*evaric&tor, oris, m. przenie- 
wicrca, oszukujący tych, których 
obrony się podjął. causae publicae. 

Praewarioor, 1. właśc. chodzić nie¬ 
prostą linią; — przenoś, postępo¬ 
wać przeciw obowiązkowi, mia¬ 
nowicie: działać zmownie za stro¬ 
ną przeciwną, z przyp. 3. aceu- 
sationi. 

Praeweho, rezi, rectum, 3. wy¬ 
nosić, wywozić naprzód, na 8tr. 
bior. wyjechać naprzód, eąuites 
praerccti; 2) mimo przenosić, 
przewozić, na str. bier. mimo je¬ 
chać, biedź, lecieć, z przyim, 
praeter i 4 przyp., praeter undccim 
f&sces praeyectus. 

Prsew&nio, Tfini, Ycntum, 4. wy¬ 
przedzić, uprzedzić, breriore via: 
także: z przyp. 4 osoby lab rzer 
czy, hostom; ianmm adventns sui; 
oiitium fortuita morte; stąd: inor- 
te praerentus (którego śmierć u- 
przedziła); ut praereniretur, ab 
iisdcrn intćrfectus est. 

Praewerro, erc, wprzód zamiatać, 
\ias veste. 

Praererto, rerti, Tersum, 3 i de- 
pon praerertor, rersus: 3. kłaść 
wyżej, przenosić, quod hnic ser- 
nioni praerertendum putes; jako 
depon., zwracać na co szczegól¬ 

niejszą uwagę, czćm się zająć, il- 
luc pracrertamur; eam rem omni¬ 
bus ; aiiud praerertendum sibi es- 
se; ad aliquem opprimendum; 2) 
wyprzedzić, prześcignąć, cursu 
pedum praerertere equos; Yentos 
equo, poet.; — przenoś, brać nad 
czćm górę, pokonać, praevertunt 
me fata; przeszkodzić, zniweczyć, 
quonim usum opportuidtas prae- 
rertet; wprzód ująć, zająć, animos 
amore. 

Praevideo, Tldi, Tlsum, 2. prze- 
widzióć, futura; 2) ustr edz się 
zaradzić, nisi quid praeridisset 

Praevitio, 1. wprzód skazić, ze¬ 
psuć. 

Fraerius, a, um, wprzód idący, 
poprzedzający. 

Praevolo, t. wprzód lecieć 
Pragmatioua, i, m. znawca świa¬ 
ta, biegły polityk; 2) biegły pra¬ 
wnik, 

Prandeo, prandi, pransum; 2) 
śniadać, jeść śniadanie, luscinias, 
olns. 

Prandium, ii, n. śniadanie, posi¬ 
łek ranuy. 

Fransua, a, um, który już śniadał; 
curatus et pr., gotowy do wyru¬ 
szenia z miejsca (do marszu); prań 
sus, potus, teu który przeładował 
żołądek pokarmem, napojem. 

Fraaii, o rum, m. lud w Indyacb 
Fratensia, e, tyczący się łąki. 
Pratulum, i, n. łączka. 
Fratum, i, n. łąka; poet.: Neptu- 
nia pr., morze; trawa na łące, 
tenerrima prata subsecuisse. 

Prave, przytl. opacznie, źle, nie¬ 
dorzecznie, rcrsns prave facti. 

Praritas, ads, r. krzywość, nie- 
kształtność, oris, corporis, mem- 
brorum; — przenoś, niedorzecz¬ 
ność, złość, nieprawość, homlnis; 
consulum; animi, mentis. 
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Prawna, a, om, krzywy, niezgra¬ 
bny, niekształtny, membra; ta- 
lus;—przenoś, zły, nieprawy, nie¬ 
godziwy, cousilium, ingęnium, af- 
fectio. 

Fraxitóles» is, ?n. sławny rzeź¬ 
biarz z Aten; stąd: Praiitelius, a, 
om, tyczący się Praksytęlesa. 

Freeirim, a. um, wyjednany przez 
prośby, otrzymany z laski, anxi- 
lium, libertas; stąd: precario, przez 
prośbę, drogą prośby, aliąuid 
possidere; dare; 2) pożyczony, 
forma, poet. 

Precitio, 5nis, z. prośba, modły. 
Preoes, om, ż. patrz prex. 
PrecŁae lub pretiae, arum, z. ga¬ 
tunek winorośli. fakwitańskiej. 

FreolAni, oram, m. lud w Gal iii 
Preoor, 1. prosić, aliąuem; ali¬ 
ąuid ab aliquo (kogo o co); z nast. 
ut lub no i tryb. łącz.; czasem 
samo precor, wtrąca się we śro¬ 
dek innego zdania, parce, precor, 
fasso; 2) modlić się, ad deos; 3) 
życzyć, alicui aliąuid; małe; tak¬ 
że: przeklinać, alicui. 

Prehendo i prendo, prehendi (pren- 
di), prehensum, (prensum) 3. chwy¬ 
tać, porywać, aliąuem mami; dex- 
tram (abcujus); schwycić, zatrzy¬ 
mać kogo, ująć za rękę dla po¬ 
mówienia , modo inc prehendit, 
ait, se-; poet.: dostać się, o ras 
Itatiae; zająć, opanować, quam 
prendimus arcem? — przenoś, po¬ 
jąć, zrozumieć, naturam. 

Prahenalo, enis# ł. winda, machi¬ 
na do dźwigania ciężarów. 

Prehtnio i prenso, 1. porywać, 
chwytać, manus, brachia; 2) ści¬ 
skać w celu proszenia, błagania, 
mianowicie glosujących przy sta¬ 
raniu się o urząd. 

Freliua laous, jezioro w Etruryi. 
Premo, prossi, pressum, 3. cisnąć, 

przyciskać; aj ręką: natos ąd pec- 

tora; habenas, (natężać, krótko 
trzymać); nogami: anguem, dep¬ 
tać; zębami: frena den te, gryźć; 
aliąuid ore, żuć; ritem falce, ob¬ 
cinać; całćm ciałem: niby naci¬ 
skać, torum, sedilia, ebur, ter- 
ga equi, humum i t. p- (siedzićć, 
leżćć, upaść na co); wszystko to 
u poet.; saltus montium praesidiis, 
obsadzić; trzymać się jakiego miej¬ 
sca, nie oddalać skąd, litus, poet.; 
lub często gdzie się znajdować, 
forum; membra rotis, przejechać; 
juvenci pressi jugo, zaprzężone; 
insulam premit amnis, otacza; 
frondę crinem, canitiem gale&, po¬ 
kryć; carinae pressae, obładowa¬ 
ne; premere aliąuid terri, zako¬ 
pać; ossa, pochować, pogrzebać* 
stąd: pokryć, ukryć, wlaś. i prze¬ 
noś.; b) uciskać, prześladować, do¬ 
kuczać, trapić, aliąuem; necessi- 
t&s, aerumnae, aliąuem premunt; 
hostes; partem castrornm, nacie¬ 
rać; oppidum obsidione, oblegać; 
na str. bier. premi, być wysta¬ 
wionym na przykrości, dokuczli- 
wości, niedostatek, niebezpieczeń¬ 
stwo i t. p. premi aere alieno; 
tanąuam a senatu premere tur; au- 
cipitibus locis, ancipiti periculo, 
telis, pabulatione, re frumentaria, 
yaletudine % multitudine tributo- 
rum; premere cerros ad lub in 
retia, napędzać do sieci, przez 
napominania, wymagania doku¬ 
czać , nalegać, aliąuem (aliąua re); 
na str. bier, być naglonym, do¬ 
znawać przykrości, premi ab ali- 
quo, premi ad exeundum; — prze¬ 
noś. argumentum premere, przed¬ 
miot jaki dalćj prowadzić, popie¬ 
rać; 2) w szczególnych odniesie¬ 
niach: aj kierować na dól, currum, 
na dól zjeżdżać; na str. bier. spusz¬ 
czać się, staczać się, munduspre- 
mltur derezua in austros, pochy- 
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lt a1q; aulaeum premitur, spusz¬ 
cza aię, spada, poet.; — przenoś, 
ditione aUquem lub imperio ali- 
qnid, panować, poet.; poniżać sło¬ 
wami, aliquem; arna Latini; hu- 
mana omnia (pogardzać); facta pre- 
munt annos, są wyższe nad lata, 
poet. b) wrazić, wcisnąć, dentea 
in vite; presso vomere, zapuściw¬ 
szy w głąb lemiesz; cubitum pr. 
oprzeć; rem nota, naznaczyć, na¬ 
cechować , p6et.; stąd: zasadzić, 
rirgulta peragros, lub wycisuąć, 
wytłoczyć, vina; ignem, wykrze¬ 
sać, wydobyć, poet.; c) ścisnąć, 
fauces alicui, guttur, collum la- 
quoo; os, oculos, zamknąć;—prze¬ 
noś. skrócić, quae dilatantur a no- 
bis, Zcno sic premebat; tamować, 
wstrzymywać cursum; vestigia; 
poet.: vocem (milczeć); vocem ali- 
cujus, (przymusić do milczenia); 
3) wyciskać, wyrabiać, caseos, 
lac, poet.; wykopać, fossam, sul- 
cum; careao in altitudinem pres- 
sae; presso alreo. 

Prendo, patrz prehendo. 
Frens&tio, ónis, i. ubieganie się 

o urząd. 
Frento, patrz prehenso. 
Fresse, przysl. krótko, nierozwle- 
kle, bez ozdób, po prostu, dice- 
re; 2) ściśle, dobitnie, dokładnie, 
disputare; pressius agere. 

I -eBao, are, ściskać, ubera pal- 
mis, doić- 

Pressus, a, um, tłoczony, ciśnio- 
ny, presso pede lub gradu incc- 
dere, iść powoli; — przenoś.; a) 
o głosie: przytłumiony, umiarko¬ 
wany, vox; soni, modi; o mowie 
i mówcy: krótki, prosiy, bez ozdób, 
orator; oratio pressior; 2) dokła¬ 
dny, ścisły, Thuddides rerbis 
pressus. 

preasufl, us, i». ciśnienie, ponde- 
rum; ściskauie, palmarom, oris 

PretiM, patrz preria©. 
Fretióue, przysł. drogo, kosztow¬ 
nie, vasa pretiose caelata. 

Prefclflaus, a, um, kosztowny, ©quus; 
possessiones; 2) wiele wydatkują¬ 
cy, einptor, poet. 

Pretium, ii, n. cena, wartość, prę- 
tiuin constitueus; parri pretii; mi- 
niuu; 2) pieniądze, pretio, za pie¬ 
niądze; magno, parro pr*, drogo, 
tanio; poet.: conrerso in pretium 
dco, gdy bożek przemienił się 
w złoto; sine pretio captivos redde- 
re, bez wykupu; pieniądze nale¬ 
żące się za kupno, pretio domi- 
nis reddito; wartość pieniężna, est 
pretium in pretio; 2) nagroda, za¬ 
płata, wlaś. i przenoś, zprzyp. 2. 
manus, za robotę; carminis; ma' 
gni pretium certaminis esses; po¬ 
rów. opera* 

Prex, prHcis, i. próśb*, zwykle 
w licz. mu. preces, um, prośby, 
precibus infimis petere, najpo¬ 
korniej prosić; ad miseras preces 
dccurrere; 2) modły, in procę to¬ 
tus eram*, ni Cloanthus fudissel 
preces; 3) życzenie, damus alter- 
nas accipirausque preces; 4) prze¬ 
kleństwo, misit Thyesteas pTeces. 

Pri^mua, i, m. syn Laomedona, 
król Trojański, mąż Hekuby, oj¬ 
ciec Hektora; stąd: aj PriamSis, 
tdis, i* córka Pryaina, Kassandra; 
b) Priam&us, a, um, tyczący się 
Pryama; c) PriamYdes, ae, 
Pryamida, syn Pryama. 

Friapus, lub -os, i. m* bożek 
opiekun ogrodów i winnic. 

Fridem, przysł. dawno, za daw¬ 
nych czasów; 2) mało oo przed¬ 
tem; 3) kiedyś, niegdyś, 

pridie, przyst. dniem wprzód; pri¬ 
die eum diem; usque ad pr. Cal 
Sept.; pr. Cal. Janoarias; pr. ejus 
diei, pleoDazm; także: z nast quam 
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PriÓnfi, 8s, i. miasto w Jonii. 
Primaeraa, a, um, w pierwszych 
latach życia, młodociany. 

PrimŁriua, a, um, znakomity, cel¬ 
niejszy, jeden z pierwszych. 

Primtęenia, ae, i. przydomek For¬ 
tuny, bogini szczęścia. 

Primiplln*, i, m. patrz pilus. 
Primitiao, 5 rum, i. pierwiastki 

owoców; primitias dare Ccreri; — 
przenoś, pierwsze owoce zwycięz- 
twa; pr. miser&e, pierwsze próby 
walki, poet. [pierwszy. 

Prlmitua, przysl. najprzód, po raz 
Primo, prtysl. najprzód. 
Primordlum, ii. n. początek, źró¬ 

dło, ronndi, urois. 
Primdris, e, pierwszy, przodko¬ 

wy* na przedzie będący, primo- 
ribus laoris gustare, ledwie się 
dotykać ustami, powierzchownie 
się czem zajmować; 2) najznako¬ 
mitszy, najcelniejszy, primore ju- 
rentnte conscripta; rzeczote. pri- 
mores, um, m. najpierwsze, naj¬ 
znakomitsze osoby, civitatis; po- 
pulornm; pat rum. 

Frimum, przysK najprzód, na po¬ 
czątku; qiiam primam, jak naj¬ 
prędzej, ut, ubi, quum, simul&c 
pr., skoro tylko, ut primum po- 
tcstas data est; simulac pr. niti 
possnnt; 2) po najpierwszy raz. 

Primus, a, um, patiz prior. 
Princeps, cłpis, m. i i. pierwszy, 

co do znaczenia; najznakomitszy, 
principibus placuise viris non ul¬ 
tima laus ost; gr&Yit&tc pr. Pla¬ 
to; prin. jurentutis, najznakomit¬ 
szy z młodzieży, szczegół, pierw¬ 
szy ze stanu rycerskiego; także; 
pr. senatus; 2) mający do czego 
szczególniejsze usposobienie z przy- 
pad. 2 lub z przyim. ad i przyp. 4, 
pr. eloquentiae; hunc mihi prin- 
cipem ad suscipiendum fuisse: 3) 
sprawca, przywódzca, doradzca, 

głowa; 4) panujący, monarcha, 
w czasach cesarstwa; 5) w zna¬ 
czeniu wojennem: principes, żoł¬ 
nierze ciężko uzbrojeni, trzymają¬ 
cy środek w czasie bitwy między 
oddziałami zwanemi hastati i tria- 
rii; stąd: princeps, dom. ordo, 
kompania tego oddziału; signum 
primi principis, pierwszego od¬ 
działu żołnierzy zwanych priDci- 
pes; prior princeps, dowódzca 
pierwszego takiego oddziału; tak¬ 
że; stopień, ranga centuryona 
żołnierzy zwanych principes, mihi 
princeps prioris centuria* est as- 
signatus. 

Principal la, c, początkowy pier¬ 
wotny, causae.; 2) portae princi- 
pales, dextra, sinistra, bramy 
w obozie, które prowadziły do miej¬ 
sca zwanego principia. 

Prinoip&tus, us, m. piórwsze miej¬ 
sce, przodkowanie, pierwszeństwo, 
tenere principatum seutcntiac, 
w głosowaniu; także: belli pro- 
pulsandi; szczogól. najwyższa wła¬ 
dza, naczelne dowództwo, u póżn. 
pis. godność, panowanie cesarza, 
ab initio principatus ejus i t. p.;— 
przenoś, a) początek, źródło; b) 
kierownicza zasada, animae. 

Principium, ii, n. początek, żró 
dło, criminis; ducere principium 
ab atiquo; urbis, pierwszy zakład; 
a principio, od początku; 2) ten, 
który co rozpoczyna, Faucia cu- 
ria fuit pr. (najprzód glosowała); 
poet.: Graecia pr. moris fuit, była 
początkiem, dała początek; 3) 
w znacz, woj.: czoło, pierwsza li¬ 
nia wojska, post principia; także: 
miejsce w obozie, gdzie się od¬ 
bywały sądy wojenne, gdzie by¬ 
ły znaki wojskowe i t. p. jura red- 
dere i» principiis; główna kwate¬ 
ra; 4) zasady, pierwiastki, rerum, 
naturae, juris 
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JPrior, prius, stop. wyż. pierwszy, staroświecku, po prostu, bez o- 
(gdy jest mowa o dwóch), przedni, gródki, agere. 
na przedzie będący, pedes; w od- Priscua, a. um, dawny, staroświe- 
nlesieniu do czasu : wcześniejszy, cki, szczegdlnićj z pochwalą w od- 
dawniejszy, poprzedni, ut prior niesieniu do złotego wieku, gens Iangustiasoccupaverit;prioreacsta- mortalium; mores, sereritas; 2) 
te; priori bus comitiis; pod wzglę- przeszły, poprzedni, priscum no- 
dem wieku: starszy, Dionysius men cum corpore mutat, poet 
prior, stąd: priores, przodkowie, Priscua, i, m. Rzymski przydomek 
poprzednicy; pod względem po- Fristinua, a,um, dawny, przeszły 

[rządku, stopnia, godności, zuako- dignitas, mos, aimcitia, consne 
miłości; znakomitszy, przedniej- tudo; 2) wczorajszy, niedawno 
szy, celniejszy, nulla aleś prior przeszły, dici pristini perfidia, 
foret, prtynL prius, patrz niżćj Priatia i pristii, patrz pistria. 
prius; 2) stop. najw. primus, a, Priua, przytL wprzód, piorwćj, 
um, z przodu będący, przodko- przedtóm, z nast. quam;rtj wprzód 
wy, pars acdium; primis labris, niż, nim, aż, ncque prius fuga 
powierzchownie, patrz lab rum; destiterunt, qunm-pervencrint; 2) 
rzeczoir. primum, przód, czoło raczej uiż, hos prius judiclo po- 
(front), provolant in primum; pod puli debere restitui, quam suo I względem czasu i porządku: naj- oencficio rideri receptos. 
pierwszy, primo quoque tempore, Pnuaąuam, patrz prius. 
przy najpierwszej sposobności; in PriTfttim, przysl. prywatnie, nie- 
prima pugna, na początku bitwy; nrzędownie, iticpnlulicznie, w wi- 
także często; prima nocte, z po- dokach osobistych, privatim ae 
czątkiem nocy; primus triumphans tonele, nie pokazywać się pu- Iurbem ingresu* est, najprzód, naj- bllcznio, żyć w zaciszu domowćm: 
pierwzy; nrczoic. primum, i, ti. 2) ze swego własnego majątku 
początek, a primo, od początku, publice privatimquc ditans omnes 
początkowo; in primo, najprzód; Frlv*tio, ónis, i. pozbawienie, 
w licz. mn. prima, początki, pier- odjęcie, doloris. 
wiastki, żywioły, prima natura©; Friwatua, a, um, prywatny, oso 
e primis facia minutis; nod wzglę- bisty, vita, agri; privatus census 
dem stanu, stopnia, godności; naj- erat breris; homo pr. lub samo 
pierwszy, najznakomitszy, najza- priratus, nie piastujący urzędu, 
szczytniejszy, homines pr.; jurę- nie biorący udziału w sprawach 
num priraos miserit Orco; partes publicznych; w rodź. n. in priTJi* 
primae lub samo primae, główna to, w domu; cx prirato, z domu, 
rola, prirnas agere, cedere, eon- in priratum, na prywatny, oso- 
cedero, deferre; prima gtoriae, bisty użytek; expriveto, ze swe* 
najgłówniejsze czyny chwały; ad go majątku, 
prima, zwłaszcza, osobliwie; in Frirernum, i, n. miasto w Lacyutn: 
primis, szczególnie,osobliwie; in stąd: Prirernas, atis, m. tyczący 
priinisque i cum primis r=iu pri- się miasta Prywernu; rzeczow. in 
mis quoque; primo i primum jako Priremate, w domu wiejskim ko- 
przjftl. patrz wyićj. lo Pr. i Privernates, um, m. Pry- 

Wioe, pngnf. po dawnemu, po wcmaci. 
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Prlrigiuw, ae, i pasicrbioo. 
PrlTlernus. i, m. pasierb. 
PriTilegium, ii, n. (od prima i 
lcx), prawo lub rozporządzenie ty¬ 
czące eię jednej lub kilku osób, 
pr. de &liqu& re ferre; szczegół 
przez prawo otrzymany przywilej 
albo pierwszeństwo. 

Prlwo, 1. ogołacać, pozbawiać, 
wyzuwać, odjąć, aliquein, somuo, 
vita, luce; commeatu, przeszko¬ 
dzić w dowozie żywności; rzęchów. 
prirantia, ium, n. wyrazy lub 
zdania przeczące; 2) uwolnić, do- 
lore; injuria, exsilio. 

FrlTiia. a, um, pojedynczy, homi- 
nes; ut pńvos lapides ferrent, aby 
każdy niósł jeden kamień; 2) pry¬ 
watny, osobisty, własny, triremis; 
milites binis pmis tunicis do- 
nat 

1. Pro lub proh, wykn. podziwie- 
nia, świadczenia się i żalu, oł 
ach! z przyp. 1, 4 lub 5, pro dii 
immortales, przebóg! pro deum 
immortalium lidem. 

2. Pro, przym. rządz, przyp. 6 
przedmiotu w przestrzeni: przed, 
na widoku, w obliczu, po sło¬ 
wach oznaczających spoczynek, 
sedens pro aede Castoris; albo 
działalność, pro caśtris coustitnit; 
copias pro oppido Collocarcrat, 
rem pro suggestu pronuiriaro, 
z wyższego miejsca; pro tribuuali; 
po słowach ruchu: copias produ- 
cere pro castris; 2) dla oznaczenia 
stosunku: stosownie, do-, w sto¬ 
sunku do-, w miarę, podług, za, 
pro multitudine honunum et pro 
gloria bel li ac fortitudinis; pro 
scelere; pro Tata parte; pro tem- 
pore atque pro re; non pro opi- 
nione; pro patriae caritate ; agere 
pro nribus; pro dignitate lauda- 
re; pro facultatibus; pro suis opi- 
bus, i t często; pro se quisque, 

każdy stosownie do sił swoich; 
pro eo, podług tego, z nast- ac, 
atque, quam (jak), quantum (ile), 
ut (jak), pro eo ac debui, podług 
tego, jak powinieuem był, stoso¬ 
wnie do mojej powinności; pro eo 
quod, dla tego że, pro eo quod 
nomen ejus magnum erat; 3) przy 
oznaczeniu zastępstwa, zmiany: 
zamiast, w miejscu, za, pro Talio 
canes objecerant; pro noxils; pro 
fnnibus; pro numo; pro consule; 
pro magistro; pro patrfr alicui es- 
be (ojca miejsce zastępowaójrstad: 
dla okazania równój wartości, zna¬ 
czenia: tak dobrze jak, nonnulli 
ab insciis pro nosiiis conciduntur, 
quum jam pro damnato esset; tran- 
sire pro transfuga; se pro cive 
gerere (jak obywatel, t. i. obo¬ 
wiązki i prawa obywatelskie wy¬ 
konywać); pro certo scire, wie¬ 
dzieć z pewnością; pro infocto 
habere, uważać rzecz, iakby się 
nie stała; id pro non dieto ha- 
bendum; pro eo ac si, podobnie 
jak gdyby, pro eo ac si conces- 
sum sit; także przy oznaczeniu 
wynagrodzenia: za, solvere pro 
reotura, accipere pecuniam pro 
aliqiic; pro meritis gratiam reier- 
re; amare aliqucra pro ejus sua- 
vitate; 4) w znaczeniu obrony, o- 
pieki, korzyści; dla, za, na ko¬ 
rzyść; planities pro equitibus e- 
rat; petere pro aliquo; dimicare 
pro legibus, pro libertate; hoc 
non modo pro me, aed contra me 
est potius; przez, za pośrednic¬ 
twem, beri pro tribuno aedilem; 
ut pro auiłragio reuuuciaretur. 

Proa^Órua, i, m. najwyższy urzę¬ 
dnik w niektórych miastach Sy¬ 
cylii. 

Froayia, ae, i prababka. 
Froawltua, a, um, pradziadowski, 
po przodkach odziedziczony, regna. 
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FroftTua, i, m. pradziad; w ogóle: 
przodek, gestii proaTi. 

Probabilia, e, do wiary, do pra¬ 
wdy podobny, causa, conjectura: 
2) pochwały godny, dobry, orator. 

ProbabUltaa, fttis, i. wiarogodność, 
podobieństwo do prawdy. 

Probabiliter, prtyil* prawdopodo¬ 
bnie, dicere, rem exponere. 

Probfttio, Crds, i. doświadczenio, 
badanie: 2) chwalenie, przyzwo¬ 
lenie. 

Probitor, Cria, #». pochwalający, 
przyzwalający, facti. 

Probatus, a, um, doświadczony, 
wypróbowany, roztrząsany, bada¬ 
ny; 2) dobry, wyborny, zacny, 
poczciwy; 3) przyjemny, alicui. 

Probe, pnykt. dobrze, należycie, 
corare, scire, judicare, dofinire. 

Protdtaa, fttis, i. poczciwość, pra¬ 
wość. 

Frobo. 1. doświadczać, badać, roz¬ 
poznawać, aliquid ei aliqua re, 
lub samo aliqaa re; stąd: a) u- 
zuawać za dobre, pochwalać, być 
z kogo lub z czego zadowolonym, 
przystać na co, potwierdzić, ali- 
quid Inb z tryb. bezok., rationein 
officii; Caesar probabat mara tran- 
sire; &liquem; ajiquem imperato¬ 
rem: ó) komn co jako dobre, po¬ 
chwały godne przedstawić, alicui 
aliquid lub do &liqu& re; aliquem 
pro aliquo, udawać kogo zręcznie; 
se alicui, podobać się komu; ali¬ 
cui minus probfttnm esse, niepo- 
dobać się; stąd: przedstawiać co, 
jako podobne do prawdy, dowo¬ 
dzić, przekonywać, causam paucis 
rerbis; z 4 przyp. t tryb. bezok.: 
pcrfacile factu esse illis probat. 

Froboicie, Ydis, z ryj, trąba słonia. 
Probróaus, a, um, haniebny, sro¬ 
motny, ohydny, crimen. 

Probrum, i, ». czyn szkaradny, 
haniebny, mianowicie endzołóztwo; 

2) hańba, probrum iuferre ali¬ 
cui, zhańbić; szkalowanie, mowa 
zelżywa, obelga, bonos probris 
omnibus maleaictisque Teiare, li¬ 
te ras plenas probroram. 

Probus, a, um, dobry, należyty, 
zdatny, res, narigium, aigentum; 
artifez; ingenium; pod względem 
moralnym: dobry, uczciwy, cno¬ 
tliwy; 2) Probus i, m. Bzymski 
przydomek. 

Proca, i Procas, ae, m. król Al- 
banów. 

Proó&citai, fttis, z. wymaganie 
posunięte aż do bezwstydu; na¬ 
tręctwo, procacitatem manibus 
coćrcere. 

Prooaciter, przysl. zuchwale, bez¬ 
czelnie, swawolnie, procadus sti- 
pendium flagitare. 

Procax, ftcis, natrętny, zuchwały, 
swawolny, meumiarkowany, li- 
hert&s; vernae. 

Prooódo, cessi, cessum, 3. z przy im. 
a, de lab e i pTzyp. 6.; zmd,us- 
que ad, in; antę, extra i 4 przyp. 
a) wystąpić, posunąć się, wyru¬ 
szyć, antę agmen, antę portam, 
o portrr, extra munitiones, ca- 
stris, in aciem; wystąpić, poka¬ 
zać się, in publicum, in solem, 
iongius, obłiam alicuiprzenoś, 
posteaąuam philosophia processit; 
o gwiazdach: wschodzić, proces¬ 
sit Caesaris astrum: b) o czasie 
i wieku: upływać, jam dies al- 
terquodies processit; ubi plerum- 
que noctis processit, pr. Tesper; 
procedente jam die; aetate proce¬ 
durę, stawać się starszym; trwać 
ciągle, stationes procedunt; c) po¬ 
stąpić w rachubie, powiększać się, 
przybywać, stipendia; także: aera 
procedunt militibus; posuwać się 
dalój, eo processit socordiao, ut-; 
in dando et credendo Iongius; 
mentio eo processit; irac proco- 
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dunł łougius, gniew za daleko się 
posuwa; In multum wini proces- 
serat, za wiele pil wina; d) po¬ 
stąpić dalój, uczynić postęp, in 
philo ophia tantum; eo magnitu- 
dlnis; honoribus longius; laude 
dicendi multum; ej powodzić się 
żle albo dobrze, omnia prosperc; 
minus prospere; rnagis ei sen- 
tentia respublica vestra vobis pro- 
cedat; alicui bene; quasi ei pul- 
chcrrime priora processerint; quum 
param procederet cousuli res; be- 
nef&cta mea reipublicae procedunt 
(na dobre wycbodią). 

Prooella, ae, i. burza, nawałność 
striden* aquilone; na>is quassata 
proćella*--przenoś. natarcie, mia¬ 
nowicie jazdy, pr. equc»tri ho- 
stem circumfundere; zaburzenie, 
zamieszanie proceUae cfriles; tem- 
poris , seditionum 

Proceiiósus, a, urn, pełen nawal- 
ności, rer; sprawujący burzę, 
Yentus. 

Procer, Sris, jeden z najmożniej¬ 
szych; w licz. m. proceres, naj¬ 
znakomitsi mężowie. 

Proofere, przysł. długo, wzdłuż. 
Procenta*, atis, i- długość, wy¬ 
sokość, wysmuklość, arbornm; 
w mowie: pr. pedum, gdzie się 
wiele długich zgłosek znajduje. 

Frooerua, a, um, wysokiego wzro¬ 
stu wysmukły, długi, wysoki; 
alnus, populus (topola); aves pro- 
cero rostro; — przenoś, numerus, 
miara wiersza przydłuższa. 

Prooessio, Cnis, z. pochód 
Processus, us, m. postęp, posu¬ 

wanie się;- przenoś, postęp w czem, 
powodzenie, pomyśluość, szczę¬ 
ście, taiitos processus efficiebat. 

Frochyta, ae, i -t5, 5s, L wyspa 
na morzu Tyrreńskićm. 

Prooido, cTdi, 3. upadać, spadać, 
muri pars; ad pedes Achillei. 

Prodnotus, us, w». przepasanie, 
stąd: uzbrojenie, gotowość do bo¬ 
ju; in procinctu, w uzbrojenia, 
testamentum iu pr. f&cere, zrobić 
testament przed samą bitwą. 

Froolam&tor, ćris, M. krzykacz 
(o złym patronie). 

Proolimo, 1. mocno wołać, krzy- 
czćc, aliquid lub z 4 przyp* i tr. 
bezok., patre proclamante, se ju- 
dicasse; pro aliquo (w znaczeniu 
wzgardliwóm, o złym patronie), 

prooltno, t- pochylać;—przenoś, 
res proclinata, rzecz na schyłku, 
blizka upadku. 

Proołirls, e, i procllTU*, a, um, 
pochyły, spadzisty, ria; per lub 
in proclire lub samo proclire, 
z góry; per pT. pełli; pr. labun- 
tnr; — przenoś, a) skłonny, ad 
morbum; ad comitatem, aa per- 
turbationes; ć) łatwy, procliria 
omnia sont iis; proclire dietn: 
z tryb. bezok. ąuibus erat procli- 
ve transnare flumen. 

Prociftrifcas, fttis, ś. pochyłość, spa- 
dzistość;—przenoś, skłonność. 

Procliyiter, przytl, łatwo, procli- 
vius currit oratio. 

Prooliyus, a, um, patrz proclms. 
ProcnS, «9, t córka Pandyona, 
siostra Filomeii, zona Tereusza, 
przemieniona w jaskółkę, stąd: 
po et. jaskółka. 

Prćoo, ftre, i procor, Rri, nale¬ 
gać, domagać się czego. 

Proconsul, is, m. prokonsuj, rządz- 
ca prowincyi, albo dowódzca wojsk 
pod prokonsulem zarządzającym 
prowincyą. 

Prooonsul&tus, us, wi- prokonsu- 
lostwo, godność prokonsula. 

Prooor, ari, patrz proco. 
PrwcrMtinitio, Cnis, i. odwłoka, 

odłożenie do jutra. 
Frocraatino, 1. odkładać do jutra, 
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w ogóle: odwlekać, rem differre 
ac procrastinara. 

Procreitio, ónis, i. rodzenie. 
Proore&tor, óris, m. ojciec, twór¬ 
ca; w licz. tnn. rodzice. 

Prooreatrix, Icis, z. matka. 
Procreo, 1. spłodzić, wydać, z przy- 

i inkiem ez lub de i przyp. 6 w łaś. 
i przenoś. 

Pooris, tdis, z. córka Erechteusza, 
żona Cefala. [tyce. 

Prooruates, ae, m. rozbójnik w At- 
Prooubo, cubui, leżeć. 
Proc lido, cudi, cusum, 3. wykuć, 
ukuć, enses; wybić, mimom; — 
przenoś, wykształcić, linguam. 

Frocul, przyil. daleko, opodal, 
zdaleka, procul tela conjicere; 
procul este profani (oddalcie się); 
często z przyim a i przyp 6 lub 
samym 6 przyp., a castris; ur- 
be;~przenoś. bez, pr. dubio, bez 
wątpienia; bardzo, pr. errare; pr. 
tanto facinore abhorrere; daleko, 
haud pr. seditione res erat. 

Proculoo, 1. deptać, segetee, prze¬ 
brnąć, nives. 

Prooulua, i, m. imię senatora 
Rzymskiego. 

Frooumbo, cftbui, cubltuot, 3. 
nachylać się, naginać się, certa- 
mine summo procumbunt (o majt¬ 
kach, którzy nachylają się robiąc 
wiosłami); in latera pr. (o okrę¬ 
tach); frumenta imbribus; piani- 
ties sub radicibus montium pro- 
cumbit (rozciąga się); stąd: upa¬ 
dać, spadać, ad pedes alicui, ad 
genua alicUjus lab genibus; pro- 
cambit humi bos; qui rnlncribus 
confecti procubuissent; domas pro- 
cabuit in domini caput; emoti 
procumbunt cardine postes; — 
przenoś, pogorszaó się, ginąć, prze¬ 
padać, ulegać zniszczeniu, res. 

Procuritio, ónis, i, zajmowanie się 
czem# zawiadywanie, reipublicae, 

anuonae; 2) w znaczeniu roligij- 
nem; odwracauie złój wróżby przez 
ofiary lub modły, prodigii. 

FrocurŁtor, óris, m. zawiadowca, 
rządzca, sprawujący interesa z po- 
ruczenia, regni; ęzczegól. zarzą¬ 
dzający majątkiem ziemskim. 

Frocuratrii, Icis, ż. dozorczyni, 
zawiadowczyni. 

Froouro, 1. zawiadować, mieć sta¬ 
ranie, sacrificia, corpus; zajmo¬ 
wać się interesami, negotia ali- 
cujus, zarządzać, hereditatem; im¬ 
perium alienum (być namiestni¬ 
kiem); V\ odwracać zlą wróżbę 
przez ofiary, modły, prodigia, 
monstra, ostenta, quae a diis ho- 
minibus portenduntur; procura- 
tum est. 

Froourro, cftcurri lub cnrri, cur- 
sum, 3. wybiegać, in Tias, in 
publicum, in prozimum tumu- 
lum; reponte; wystąpić, wyru¬ 
szyć, ex castris; eztra aciem; ad 
hostem repollendum; — przenoś, 
sterczeć, wystawać, saia procur- 
rentia; zachodzić gdzie, sięgać, 
terra in aequor. 

Froourtitio, ónis, i. wycieczka. 
Frooure&tor* óris, m żołnierz 
z przedniej straży lekko uzbrojony. 

Frocurso, Sre, robić wycieczki. 
Procursua, us, w». w ybieganie na¬ 

przód w celu walczenia, procur- 
su rapido invadunt. 

Froourwua, a, um, krzywy, zgię¬ 
ty, litora; falx. 

Próouc. i m. zalotnik, starający 
się o rękę. 

Frooyon, Cnis, m. gwiazdozbiór 
Antec&nis zwany, także: gwiazda 
najjaśniejsza w tym gwiazdozbio¬ 
rze. 

FrodeO, ii, Itum, Ire, wychodzić, 
występować, wypływać, wyru¬ 
szyć, ei portu; in proelium; ad 
colloquium; in aciem; longius pr.; 
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ebmm alicui; szczegół, pokazać 
•ię, zjawić się na zgromadzeniach 
Indu, w sądzie, w teatrze i t. p.:— 
przenoś, a) wystawać, sterczeć, 
immodico prodihant tubere tali; 
b) pokazać się, powstać, nastać, 
consuetodo prodire coepit; elo- 
ąuentia quain sero prodierit in 
lucern; uocens ferrum fcrroąue 
noce mi us aurum prodierat; pr. 
bellum; c) postąpić, posunąć się 
dalćj, est quadam prodire tenus, 
jest kres, do którego się można po¬ 
sunąć; sumptu extra modum, prze¬ 
kroczyć miarę w. wydatkach; ad 
eitremum, do ostateczności, 

prodico, dm, dictum, 3. pTzepo- 
powiadać, ea quae futura sunt; 
2) zapowiedzieć, naznaczyć, ne ni- 
si prodicta die quis accusetar, 
2) przewlekać, odraczać, diem. 

Prodiotator, óris, m. zastępca 
dyktatora. 

Prodloua, i, m. Grecki sofista z wy¬ 
spy Ccos' stąd: Prodicius, a, um, 
do Prodyka odnoszący się. 

Ptodigo, •pnysł. marnotrawnie, roz¬ 
rzutnie, virere. 

prodlgiaiia* e, cudowny, nadzwy¬ 
czajny, dziwny. 

prodiffialiter, cudownie, cudo¬ 
wnym sposobem, nadzwyczajnie, 
rariare Tem pr. 

Prodigióaua, a, um, cudowny, 
dziwotworny, mendacia ratum. 

prodigium, ii, n. znak cudowny, 
nadzwyczajne zjawisko, potwór;— 
przeuoś. potwór, rcipublicae, (o 
Klaudyuszu i Katylinie). 

prodigo, egi, actum, 3. trwonić, 
marnotrawić. 

Prodigu*, a, um, marnotrawny, 
rozrzutny; -przenoś, prodigu* ani- 
mae, narażający, poświęcający 
życie; 2) bogaty, bujny, żyzny, 
tellus; locus pr. herbae, poet 

proditio, onis, i zdrada. 

Proditor, oris, «* zdrajca. 
Pr6do, dldi, dttum, 3. wydawać, 

wydobywaę, alto suspiria pecto- 
re; rodzic, wydać, foetum olirae; 
2) ogłaszać, podawać do powsze¬ 
chnej wiadomości, decretum,exem- 
plum; z podwójnym 4 przyp. mia¬ 
nować kogo czem, aliquem lnter- 
regem, flaminem; 3) podawać do 
potomności, wspominać, wzmian¬ 
kować, memoriae lub memonS 
prodere aliquid, lub samo prod. 
ae aliquo; wyjawić, odkryć* 
scios; u poet. i późn. pis.: wy¬ 
dać, pokazać, dać poznać, en- 
men Tultu; foetore cadareris pro- 
dita est mors; cultu prodi; stąd: 
4) zdradzić, wystawić na zgubę, 
na niebezpieczeństwo, uibem; pro¬ 
dere rem Danaum finxit; rem ei 
caus&m et utilitatem communem; 
wydać, classem praedonibus; opu¬ 
ścić, officium; proditus a sodo; 
5) przekazać, zostawić, sacra po- 
steri8; regnum a Tantalo prodi- 
tum; 6) poet. rozkrzewiać; roz¬ 
pleniać, genus a sanguine Te- 
ucri. 

Prodoceo, ere, wprzód powiadać, 
uprzednio uczyć. 

Prodrómus, i, m. posłaniec, go¬ 
niec wyprawiony naprzód; 2) wiatr 
północny, który wieje przez ośm 
dni przed wschodem Syryusza. 

Produeo, duzi, ductum, 3. wy¬ 
prowadzić, wywabić, wyciągnąć, 
stawić przed czem, z przyim. pro, 
ex i przyp. f>; z przyim. in i 4 
przyp. lub samo prod.; poet.: ali- 
quem funere, odprowadzić, towa¬ 
rzyszyć orszakowi pogrzebowemu; 
w szczegół.: wyprowadzić ha wi¬ 
dok publiczny, na zgromadzenie 
ludu, na widowisko i t. p. z przyim. 
ad lub in i 4 przyp. miejsca, 
lub samo prod. aliquem; aliquem 
in conspectum populi Komani; ad 
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populum; testem łn judiciuin; 2) 
dalćj naprzód wyprowadzić, po¬ 
sunąć, unam narem longius; 
paulini um coruu; w wymówie¬ 
niu: przedłużyć, primam lite- 
ram, syllabam; przedłużyć, prze¬ 
wlec, aliquid ad lub iu multam 
noctem, do późnćj nocy; semo- 
nem longius; coenam, conTirium; 
poet.: aliquem, przy życiu zosta¬ 
wić; odwlec, odłożyć, Tem in hie- 
mem; res producilur, idzie w od¬ 
wlokę; diem pr., termin przedłużyć; 
stąd: wstrzymać, aliquem couditio- 
nibus; przedłużyć, vitam &liqua re; 
— przenoś, a) doprowadzić, spowo¬ 
dować; na str. biern. być spowo¬ 
dowanym, produci aliqua re; ze 
spój. ut i tr. łącz., producti su- 
mus, nt loqueremuT; b) wynieść 
kogo, uświetnić, aliquem ad di- 
gnitAtem; aliquem omul genere 
honoris; aliquem 

Produote, przysl. z przedłużeniem 
(wymawiać). 

Froduotio, ónis, i. przedłużenie, 
temporis, Yerbi. 

Produotun, a, um, 1) znamienity, 
producta, orum, n. podług zasad 
Stoików rzeczy które, ściśle mó¬ 
wiąc, nie są dobremi, ale prze¬ 
kładają się nad inne; 2) przedłu¬ 
żony, długi, o wyrazach, zgło¬ 
skach; ó) długo ciągnący się, exi- 
tns orationis. 

Proigznena, orum, w. = producta 
(patrz productus, 1) 

Proeliator, CriSj n. wojownik, 
proelior, 1. staczać bitwę, wal¬ 

czyć. 
proeiium,ii, ». walka; bitwa; — 
przenoś, spór, kłótnia. 

Proetus, i, *»- król w Tyrpcie 
(Tiryns), brat Akryzyusza; stąd: 
ProetTdes, um, i córki Pretusa. 

Profftno, 1. znieważyć, zbezcze¬ 

ścić, dies festos; pozbawić, wy 
drzćć pudorem. 

Proffcnu*, a, um, niepoświęcony, 
pospolity, locus; rzeczow profana. 
Oram, ». rzeczy niepoświęcone, 
w przeciwieństwie do sacra; se- 
cernere sacra profanis; — przenoś, 
bezbożny, bezecny, mens, irorba, 
u poet., 2), wyłączonv od tajemnic 
bóstwa, procul este profani; pr. 
Yulgus, poet.; 3)złowrogi, bnbo. 

Profeotdo, ónis, i. odjazd, odej¬ 
ście, oddalenie się; — przenoś, 
przychód, pecuniae. 

Profeoto, przysl. zaUte, rzeczywi¬ 
ście. 

Frofectus, us, m. (od proficio), po¬ 
stęp, wzrost, korzyść. 

Profeotus, a, um, ttntesL patrz 
profidscor. 

Profero, tuli, latum, forre, wyno¬ 
sić, wydobywać, pecuniam ex ar- 
ca; arma ex oppido; caput e sta- 
gno; aliąuid in conspectum iu- 
cemque; 2) wydać, dostawić, ar¬ 
ma; 3) pokazać, in conspectum 
li teras, tabulas testamenti; 4) od¬ 
kryć, ogłosić, artem; 5) przyto¬ 
czyć, przywodzić, wspomnićć, te- 
stimonia; stawić, testes. II) daUj 
zanieść, dalćj posunąć, rozciągnąć, 
rozszerzyć, castra, exercitum, fi- 
nes Teipublicae, pomoerium, Ti- 
neas, manitłones, aggerem; arma 
in Europam; imperium ad marę; 
imperium super Indos; pr. signe, 
udać się w pochód; w odniesie¬ 
niu do czasu: przedłużyć, beatam 
Yitam usque ad rogum, być szczę¬ 
śliwym aź do śmierci; odwlekać, 
przeciągać, diem;' diem de die, 
ode dnia do dnia; res proferre, 
gdy się sądy i sprawy publiczne 
zawieszają; stąd; res prolatae, za¬ 
wieszenie publicznych spraw 1 są¬ 
dów, ferye; — przenoś. «) dalej 
posunąć, sl pudlo łangtas plstas 
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et fraternus amor L. Caecilium 
protalisset; 1) rozciągnąć, conti- 
nenti&m in fortunam regni. 

Prófeaalo, Onis, i. jawne wyzna¬ 
nie, pokazywanie po sobie, volun- 
tatis; 2) podanie swego nazwiska, 
majątku, długów; stąd: spis imion, 
majątku, quae solae cx lila profes- 
6ione obtiuent tabularum publica- 
rum auctoritatem; 3) rzemiosło, 
sztuka, nauka, powołanie, którym 
się kto oddaje, honestarum artiurn; 
artis magicae; beue dicendi. 

Professor ćris, ». nauczyciel pu¬ 
bliczny. 

Profestus, a, um, nieświąteczny, 
nieuroczysty, dica lub luz, dzień 
roboczy. 

Proflcio, fgci, fectum, 3. posuwać 
naprzód; stąd: ej o osobach: wy¬ 
konać, dokazać, zrobić postęp, do 
skutku przyprowadzić, aliąuid in 
philosopbia; aliquid calentate; 
tantum ad spem salutis; satis ad 
laudem; nihil ia oppugnationc; 
nihil his rebus; parum ad r«liqui 
temporis pacem; h&ud saue aucto- 
ritateapud aliquem; adeo loci op- 
portunitate profecit; multitudine 
telorum; b) o rzeczach: być sku¬ 
tecznym, pomagać, posłużyć do 
czego, raro; plurimum, aliquid; 
nihil; parva certamina in sum- 
mam totius profeceraut spei. 

Proiioieeor, fectus, 3 (od pro i fa¬ 
cio), udać się, puścić się w dro¬ 
gę, wyruszyć z miejsca, wypły¬ 
nąć, er Asia Ko mam versus; e 
castris portu; ad helium; in po¬ 
gnam; contra quosdam b&rbaros, 
Aegyptum oppugnatum erat pro- 
fectus; a Concordia cmtate Alti- 
uum; — przenoś, a) wyjść, zro¬ 
bić początek, ab hoc initio pro- 
fcctas legem promulgarit; zaczy- 
uać się, brać początok, powstać, 
quae a falsis iuitiis profecta, re¬ 

ra esse non possnnt; quae a me 
in te profecta sunt, co tobie wy¬ 
świadczyłem; b) przechodzić, nunc 
proficiscemur ad roliqua; qui in 
mediocre genus orationis profecti 
6unt. 

Pro-fiteor, fessus, 2. jawnie, otwar¬ 
cie wyznać, magna, wielkie robić 
nadzieje ; z 4 przyp. i tryb. bez. 
profitetur, se recusare; także 
w znacz. bier. professa culpa, wy¬ 
znana, wiadoma* dux pr., znany, 
mors pr., pewna; 2) ogłaszać 6ię 
za co, nazywać się, se gramma- 
ticum; amicum; se digniorcm; 
także: z 4 przyp. i tryb. beiok. 
me defensorem • esse profiteor, 
przyznawać się do czego, oświad¬ 
czać się ze znajomością jakićj nau¬ 
ki, rzemiosła; philosophiam, jus; 
3) dobrowolnie przyrzec, ofiaro¬ 
wać, operam, studium; porów, 
indicium; 4) publicznie, urzędo- 
wnie podać, wykazać, jugera, 
frumentum; takie: nomen pr. lub 
samo profiteri, podać się (do służ¬ 
by wojskowej lub do urzędu). 

FrofUgiHiie, a, um, zgubiony, u- 
padly, nieszczęśliwy, homo; judi- 
cia senatoria; 2) niepoczciwy, ze¬ 
psuty, borne; tu profligatissime. 

Frofligo, 1. porazić, znękać, zwy¬ 
ciężyć, coplas hostium; classem, 
hostes; — przenoś, a) zniszczyć, 
zgabić, rempablicam, ppes tan- 
tas; bj załatwić, skończyć, bellum, 
rem; quantum in jmentute pro- 
fligatum sit , jak wiele dokonano, 
dokazano. 

Frofio, 1. wydymać, wyziewać, 
fiawmam;— przenoś, proflabat so- 
muum toto pectore, spał, chrapał. 

Profluena, tis, płynny, ezpedita, 
et profluens oratio. 

ProfLuenter, przytl. płynnie; — 
przenoś, omnia pr poad ostatkiem. 

Frofiuentia, ae, t obfity wypływ;— 
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przenoś, loątiendi, potok wyra¬ 
zów. 

Profluo, fluxi, fluxum, 3. płynąć, 
wypłynąć, Mosa ex monte Voge- 
so, in marę; sudor proflaens; a- 
qua profluens, płynąca; — prze¬ 
noś. płynąć, cujus ore sermo mel- 
!e dulcior profluebat: przechodzić, 
ab his fontibas profluxi ad ho- 
irdnum famam. 

Profluvlum, ii, *. plyuienie, sau- 
guinis; pr. yentris, biegunka. 

Proror, 1. wymówić, powiedzieć, 
tum breviter-profatur. 

Profugio, fGgi, fugltum, 3. ucie¬ 
kać, er oppido; domo; in cxsilium; 
pójść na wygnanie; ad &liqaem; 
in aliquem locum; także: samo 
prof.; 2) przech. uciekać przed 
kim, unikać, aliqucm lub aliquid. 

Profdgua, a, um, uciekający, zbie¬ 
gły, z przyim. ex i przyp. 6 lub 
samym przyp 6; lub samo prof. 
rteczow. profugus, zbieg, wygna¬ 
niec; — przenoś, koczujący, błą¬ 
kający się, Scythes. 

Profundo, fOdi, fusum, wylewać 
rozlewać, se prof. lub profundi, 
wyłfewać się, oyć wylanym, san- 
guinem suum; lacrimac se profun- 
derunt; 2) se prof. lub profundi, 
o żyjących istotach: wysypać się, 
wypaść, multitudo sagiuanorum 
se profudit; o głosie: wydać, vo- 
cem, clainorcm; son i tum ; o tchnie¬ 
niu: wyzionąć, aiurnam, spiritum; 
o roślinach: dobywać się, rodzić 
się, quae frugibus &tque baccis 
terrae fetu profunduntur, 3) da¬ 
wać obficie, rozdawać, szafować, 
poświęcać, non modo pecuniam, 
sed Titam etiam profundere; ło¬ 
żyć, poświęcać, omnes vires ani- 
mi; w zlej myśli: trwonić, prze- 
marnować, patiimonium; pccunias 
in aliquid; divitias; se In aliqnem, 
wylać się dla kogo, być hojnym; 

Progredior 

4) wychodzić na wierzch, poka¬ 
zywać 6ię, subito se noimunquam 
profundunt roluptates; 5) wywie¬ 
rać, odiam in aliquem; se in 
que$tus flebiles profuderunt, roz¬ 
pływali się we Izach i narzekali. 

Frofundua, a, um, głęboki, pro- 
fundum,głębia, głębokość, aquae; 
Manes pr (świat podziemny); tak¬ 
że: nox Erebi; profundum, mo¬ 
rze, profundo ve a dabit; — prze¬ 
noś. bezdenny „niewyczerpany, nie¬ 
zmierzony, bardzo wielki, altitu- 
do, libidines; avaritia, Pindarios: 
2) wysoki, coelum, poet. 

Profile©, przysł. nieumiarkowanie, 
zbytkownie, zbyt wolnie, prof u* 
sius sumptui deditus erat. 

Profdaio, Cnis, i. wylanie; — prze¬ 
noś. trwonienie, marnotrawstwo. 

Profdaua, a, um, nieuwiarkowa- 
uy. hilaritas, genua jocandi; 2) 
rozrzutny, marnotrawny, sui; 
z wielkim kosztem urządzony', e- 
pulae. 

Progenóro, 1. rodzic, wydawać na 
świat. 

Progeniea, £i, £. ród, plemię, fa¬ 
milia; 2) potomstwo, dziecię, sy'n, 
córka, Sarpedon mca progenics; 
potomkowie, principes ex Hcrcu- 
lis progenię; poet. o zwierzętach: 
potomstwo, progenicm nidosąuo 
fovent: także o utworach poetycz¬ 
nych: progenics mea, moje dzieło. 

Frogenitor, ćris, m. naczelnik 
rodu. 

Progigno, genui, genltum, 3. ro¬ 
dzic, wydawać płód na świat* 

Prognatua, &,um, urodzony', dco; 
pochodzący, ex Cimbris; a Ditc; 
Penelope pr. 

Progne, patrz Procnc. 
Frognoatloum, lub -on, i, n. znak 
wieszczy, przepowiednia. 

Progredior, gressus, 3. wyjść na¬ 
przód, ex domo;portI; wystąpić. 
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pokazać ae publicznie, in publi- 
cum; In eoncionem, ad certameu 
flngjire; ad co]Ioquium; cultius 
pr.; iść dalćj,posuwać się,szczegół, 
w znacz, wojen, tridui riam; pau- 
lnjn; longins a castris; z przyim. 
in, ad, praeter i 4 przyp. in lo¬ 
cum iniquum; ad urbem; ad &m- 
nem; praeter paludes; naves au- 
dacius progrcssae ;—przenoś, posu¬ 
nąć się, postąpić; a) w wieku: 
aetate progressus; ó) w myśli: di- 
rinatio conjectura nititur, ul¬ 
tra quam progredi non potest; c) 
w mowie: ad reliqua progredior, 
d) w cnocie, uczuciach, namię¬ 
tnościach i Ł p.: in rirtute; qua- 
tenus amor in amicitis progredi 
dobeat; quoad progredi potuerit 
hominis amentia. 

Progresaio, Ónis, i. postęp, wzrost; 
w krasomóustwie następstwo co¬ 
raz mocniejszych wyrazów. 

Frogreuus, us, m. postępowanie, 
posowaaie się naprzód, stellarom; 
arcere aliqnem progTessu;—prze¬ 
noś. a) wstęp, początek, primo 
pTogressu, na wstępie; b) postęp, 
dalsze rozwiniecie zdarzeń, cau- 
sas rerom videt, carumque pro¬ 
gressus—non ignorat; c) postęp, 
wzrost, aetatis; in studiis pro¬ 
gressus facerc; in Yirtuto. 

Proh, tcykrz. patrz pro. 
Prohibeo, hibui, hibltum, 2. nie 
dopuszczać, wstrzymywać, prze¬ 
szkadzać, zabraniać, vim hostiom 
ab oppidis; hostem a pugna; bo- 
stom rapinis popul&tiouibusque; 
aliąuem ci bo toctoque; exercitum 
itinero; ut eo9 id prohiberet; ali- 
quem z następ, tr. bezok. lub 4 
przyp. i tr. bezok., prohibiti estis 
pedem ponere; quid prohibet in- 
esse nomen: ze spój. ut, ne, quo 
minus i tr. łącz. dii prohibeant, 
ut-*) potuisti prohibere, ne fieret; 

biemem prohibolsse, quo minus 
de te certum baberemus; 2) bro¬ 
nić, zabezpieczać, ochraniać od 
czego, tenuiores injuria; rempu- 
blicam & periculo. 

Froinde, więc, zatćrn, przy zachę¬ 
ceniach i napomnieniach, pr. fac.* 
2) podobnie, równie, z wyrazami 
porównywającemi, ac, atque, uf» 
jak; quasi, ac si, jak gdyby, pr. 
aestimans, ac si usus esset. 

Frojeotio, Ónis, i. rzucanie, wy¬ 
ciąganie naprzód, braebii. 

Projeotua, a, um, wystający, wy¬ 
datny; — przenoś, niepowściągli¬ 
wy, nieumiarkowany, aadacia; cu- 
piditas; homo ad audendum pr. 
śmiałek; 2) porzucony,leżący, ad 
pedes; adterram; antę simulacra; 
in antro; — przenoś, wzgardzony, 
opuszczony, consulare imperium. 

Projicio, jęci, jectum, 3. naprzód 
rzucić, wyrzucić, wyciągnąć, ci- 
bum, brachium, pedem laeTum; 
hastam (spuścić po attaku), cłi- 
penrn, scutu m; wytrącić, wypchnąć, 
wypędzić, foras; so ex navi, rzu¬ 
cić się z okrętu; projectus ad sa- 
xa, wyrzucony (z morza) na ska¬ 
ły; poet.: wygnać, Sarmaticas in 
oras; o budowlach: wznosić, ro¬ 
bić wydatnóm, na str. bier. wzno¬ 
sić się, sterczeć, quod tectum proji- 
ceretur; 2) rzucić, porzucić, wrzu¬ 
cić, z przyim. antę, in lub intra 
i 4 przyp.; lacrimas pr. wylewać; 
se pr., rzucić się, ad pedes alicu- 
jus; lub cisnąć się, tłoczyć się, 
in forum; in jadicium;—przenoś, 
milites ad inconsuitam pugnam, 
na 9ztych wystawić; Se projicere, 
narazić się na niebezpieczeństwo; 
odrzucić, złożyć, arma, velamen- 
ta, insignia; se pr. poniżyć się 
in muliebres fletus; gardzić, lek¬ 
ceważyć, mało cenić, porzucić, 
Yirtutem; liberutem; pudorem; 
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ampullaa et se9quipedalia Tcrba; 
aalmam pr., życie sobie odebrać. 

ProllDor, lapsus, 3. ześliznąć się, 
posunąć się na dół; stąd: prze¬ 
noś. aj zabrnąć w co, przyjść do 
caege, buc libido est prolapsa; 
z przyim. in lub ad i 4 przyp. 
skłonić się, lu misertaordiam; li- 
bcnter ad istam orationem tecum 
prolabcre , longius pr., być ob¬ 
szernym w opo'wiadaniu, rozsze¬ 
rzać się ir mowie; b) uchybić, 
omylić się, zbłądzić, wykroczyć, 
cupiditate, timore; stąd: przyjść 
do upadku, zginać ze szczętem, 
prolapsa Pergama, prolapsa ju- 
rentus, disciplina; wypaść, wym¬ 
knąć się, Terbnm ab aliqua cu¬ 
piditate prolapsum. 

Prolapsio, Ónis, i. potknięcie się, 
usterk. 

proHtio, onis, i- opowiadanie, 
wykład, przytoczenie, excmplo- 
rum; 2) odłożenie na inny czas, 
odroczenie, judicii, dici; rerum 
(zawieszenie czynności publicz¬ 
nych). 

Frol&to, 1. odkładać, odwlekać, 
odraczać, comitia; prolatando ex- 
trabere tempus; dicm belli. 

Froiatua, patrz profero 
Froleoto, 1. wabić, nęcić, ali- 
quem spe largitionis. 

Prolas, is, t dziecię potomek, 
potomstwo; 2) młodzi ludzie, ster- 
uitur Arcadiao proles; 3) także 
plemię żwierząt, eqnorum; owo¬ 
ce drzew, pro leni tarde crescen- 
tis olirae. 

Froletiriua. a, um. odnoszący się 
do potomstwa; rzeczoir. proletarins, 
ii, m. obywatel najuboższćj klas- 
sy ludu Rzymskiego, który nic 
nie płacił do skarbu i tylko po¬ 
tomstwem swojćm przynosił ko¬ 
rzyść krajowi. 

Prolicio, ćre, zwabić, przynęcić. 

Prolixe, przyst szczodrze, hojnie, 
promittere, facere. 

Proltxui, a, um, rozciągły, dłu¬ 
gi, szeroki (od laxus); stąd: — 
pTzenoś. a) życzliwy, przychyl¬ 
ny, chętny, natura, animus, pro- 
liaior in aliąnem; ó) pomyślny, 
szczęśliwy, cetera spero prollxa 
esso his competitoribus. 

Prológus, i, m. wstęp, przemowa 
prolóąuor, loentus lub loąuntus, 

3. wymówić, wyrzec, z przyp 4 
lub z 4 przyp. i tryb. bezok. 

Proludo, Insi, lusnm, 3. grać na 
próbę; — przenoś. quibus (senten- 
tiis) proluditur, które służą na 
próbę; ad pugnam pr., gotować 
się do walki. 

Proluo, lni, ldtum, 3. wyrzucać, 
genus natantnm; 2) spłókać, zinyć, 
tempestas ex omnibus montibns 
proluit nives; sikas Eridanus; stąd 
poet.: umyć, obmyć, zmoczyć, in 
vivo prolue rore manus; pleno se 
proluit auro, wypił pełen kielich 
wina; mnlta prolutus vapp&, opiw- 
uzy się zepsutym winem. 

ProWsio, ónis, i. próba przed roz¬ 
poczęciem czego. 

proluTiea, ói, ż. wylew, powódź; 
2) poet. wymioty, wy rzutki, plu¬ 
gastwo, rentris, alTi. 

Promereo, merui, meritum, i pro- 
mereor, meritus, 2. zasłużyć, zje¬ 
dnać sobie prawo do czego, suo 
bcneficio pr., se ut ames; albo za¬ 
winić, ściągnąć na siebie winę, 
poenam; leyius punitus, quamsit 
promeritns; rzeczow, promeritum, 
zaslnga, wina; 2) -promeTeor, za- 
słnżyć się komu, ae multis; ego 
to nunquam uegabo promeritam 

Frometheu*, ei, lub eos, syn 
Japeta, brat Epimcteusa, ojciec 
Donkaliona, który stąd nazywa 
się Promethldes, ae, *».; Prome- 
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thSns, a, nm, odnoszący się do 
Prometeusza. 

Promineo, minuj, 2. być wy¬ 
datnym, sterczeć, w różnym kie¬ 
runku, in altnm; collis lougo 
acnmine in pontum; coma in vul- 
tns, spadają na twarz; rozciągać 
się, a Tauro monte in Aegeurn 
usque marę; fine pectoris prorni- 
nentos, podając się naprzód pier¬ 
siami ; — przenoś, rozciągać się, 
gloria in posteritatezu promiuet. 

Promisoue, przysl. bez różnicy, 
wspólnie, promiscue stultis ac sa- 
pientibns a natura datnm. 

Promlacuus, a, um, pomieszany, 
wspólny, comitia plebi ct patri- 
bus;in promiscuo esse, być wspól¬ 
nym; 2) jednakowy, boz różnicy, 
dirina atque bumana promisena 
babere, za jedno uważać, nie ro¬ 
bić różnicy. 

Promlssio, ónis, i. obietnica, przy¬ 
rzecze ui e, zapewnienie, prońn- 
ciae, auzilii. 

Promiasor, óris, m. ten, który 
obiocuje, quid dignum tanto fe- 
ret bic promissor blatu. 

Promiasum, i, ». przyrzeczenie, 
obietnica, pr. facere, implere, 
promissa serrare, promissis stare. 

Promitto, misri* missum, 3. posz¬ 
cząc naprzód, stąd: a) zapuszczać, 
c&pillum et barbam, promissns 
capillus, dlugio włosy; promissa 
barba; b) przyrzekać, obiecywać, 
zapewniać, z 4 przyp., si quid pró- 
mittere de me possum; z 4 przyp. i 
tr. bozok. promitte, Caesarem fore; 
ad fratrem promiscrat, przyrzekł, 
że będzie u brata; ad coenam mihi 
promitte, przyrzecz, że przyjdziesz 
na wieczerzę; bene promittere, 
dobrą czynić wróżbę; c) ślubo¬ 
wać, domum Jovi; d) przepowia¬ 
dać, id futurum, quod erenit. 

Promo, prompsi, promptum, 3. do- 

Promptm 

bywać co skąd, dostawać, brać, 
ocunUm ez aerario alicui, vina 
olio; — przenoś, dawać, consilia; 

dobywać, virBs; odkrywać, obja¬ 
śniać, obscura, jura clienti; opo¬ 
wiadać, promendo, quao acta essent. 

Promontórium, ii, «. część góry 
stercząca, przylądek. 

Fromdta, o rum, n. = prodneta, 
patrz productus. 

PromÓweo, móri, mótum, 2. po¬ 
suwać dalći, pomykać, popychać, 
saxa vcctibus; z nast. ad lub in 
i przyp. 4, mianow. w znacz. woj. 
castra ad Cartbaginem; legiones, 
copias; oggerem ad urbem; — 
przenoś, odkrywać, wyjawiać, ar- 
cana loco, poet.; 2) rozszerzać, 
przedłużać, rozciągać, powiększać, 
imperium; rires immensum in or- 
bem, poet.; se in latitudiucm; — 
przenoś, a) wynosić, wywyższać, 
ad enm grad um prom otus, u póżn. 
pis.; b) podnosić, powiększać, doc- 
trina vim promoret insitam, poet.; 
3) odsuwać, oddalać, aciem lon- 
gius ab adver6ariorum copiis; 4) 
przesunąć, in balneariis assa in 
alterum augulum. 

Frompte, przysł. prędko, szybko, 
niezwłocznie; 2) łatwo biegle. 

Promptu*, a, um, dobyty, stąd: 
widoczny, jawny, aiiud clausum 
in pectore, aliud promptum in 
lingua babere; tultu promptum 
habuit et lingua; o osobach i 
rzeczach: łatwy, gotowy, homo, 
Mes, defensio; promptu* in re¬ 
bus gerendis: promptum ost z tr. 
bezok., nec mihi dicer« promptom 
nec facere est isti; szczegół, o oso¬ 
bach: skłonny, ochoczy, chętny, 
Gałlorum animus ad bclla geren- 
da promptus; ad defendendam 
rempnblicam; z przyp. 2 lub 6, 
belli promptissirnos deligebant; in- 
genio, lingua, mann pr., waleczny. 
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Promptua, us, m. używa się tyl¬ 
ko w przyp. 6 z przyim. in i ze 
słowami, esse, habere, ponero; 
in promptu esse, być wid oczne m, 
in pr. ponere, zrobić widział nem; 
in pr habere, pokazać; 2) ea di- 
cam, quae mihi sunt in promptu, 
powiem co mam na pogotowiu, 
co mi na myśl przychodzi; 3) in 
proinptn esse, być łat we m, qua- 
drupcdes regcre in promptu est. 

Promulff&tio, onis, i. obwieszcze¬ 
nie, ogłoszenie. 

Fromulgo, 1. ogłosić, obwieścić, 
podać do wiadomości publicznej 
(mówiąc o prawach) legcm, roga- 
tionem; w ogóle i o innych rze¬ 
czach, proelia. 

Promulsit, Tdis, i. pierwsza po¬ 
trawa, pierwsze danie. 

Promu*, i, m. szafarz. 
Prormltuua, a, nm, przed czasem 
zaliczony, p. rectigal inseąuen- 
tis anni, podatek za rok następ¬ 
ny przed terminem wypłacony. 

Próne, przysł. przychylnie, chętnie. 
Pronópoa, ótis, m. prawnuk. 
Pronoea, ae, z. opatrzność, 
pronomin&tio, ónisT i. nadanie 

innej nazwy przedmiotowi, np. 
erersor Carth&ginis, zamiast Scipio. 

Pronuba, me, i. swachna towa¬ 
rzysząca zaślubionej przy obrzę¬ 
dzie weselnym; Juno pr., bogini 
małżeństw; Bellona pr., opieknn- 
ka nieszczęśliwego małżeństwa. 

Fronunoi&tio, ónjs, i. publiczne 
ogłoszenie, obwieszczenie, rozkAZ, 
wyrok; 2) założenie logiczne; 3) 
krasomowskie wyrzeczenie mowy, 
deklamacja. 

Pronunoiator, óris, m. opowiadacz. 
Pronunoiatum, i, «. założenie. 
Prominoio, 1. ogłosić, wyrzec, 

oznajmić, opowiedzićć, aliquid lub 
t 4 przyp. i tryb. bezok. lub ze 
zdau. względ.; mianowicie; a) pu¬ 

blicznie co ogłosić, obwołać, za¬ 
powiedzieć, oznajmić, na zgro¬ 
madzeniu ludu, w senacie i t. p- 
yictornm nomina; vocatis ad con- 
cionem praemia pronuuciat; pro- 
nunciatum, ne quis riolaretur, 
jussemnt pr., ut impedimenta re- 
linquercnt; praeconibus circum- 
missis pr. jubet — sine periculo 
licere; b) wyrok ogłosić, rozstrzy¬ 
gnąć, de tribunali pronunciavit, 
sese rcccpturum: judez ita pro- 
nunciat; b) wyrzec, wygłosić, prze¬ 
czytać, wierszo, mowę, versus 
multos uuo spiritn; multa memo- 
riter. 

Pronurus, us, L żona wnuka. 
Pron.ua, a, um, nachylony, na¬ 

przód podapy, corporis motus; 
w odniesieniu do miejscowości; 
pochyło leżący, stoczysty, zniża¬ 
jący się, via; urbs in paludes; 
rzeczow.: nihil proni habere; per 
prona montium (pochyłość, spa- 
dzistość); o gwiazdach zbliżają¬ 
cych się do zachodu, Orion, si- 
dera; o czasie: prędko upływają¬ 
cy, menses;—przenoś. skłonny do 
czego, pr. in obsequium; ad ty- 
ranuidcm pronior; pr. ad creden- 
dum. Stąd: a) przychylny, ła¬ 
skawy, życzliwy, pronior fortu¬ 
na; b) łatwy, nie mający prze¬ 
szkód, omnia virtuti prona; pronius 
ad fidem, rzecz podobniejsza do 
prawdy. 

Prooemium, ii, fi. wstęp, prze¬ 
mowa. 

Fropag&tio, Onis, 1. rozmnożenie 
drzew, krzewów, Titium;—prze¬ 
noś. o) rozkrzowienie rodu, no- 
minis; h) rozszerzenie granic, fi- 
nium imperii nostri; c) przedłu¬ 
żenie, temporis, yitae 

Propagator, óris, m. przedłużają¬ 
cy; provinciae, zatrzymujący ko¬ 
go dłużej na wielkorządztwie. 
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Proplgo, 1. rozkrzewiać, rozmna¬ 
żać, stirpem, animantium genus; 
2) rozciągać dalój, rozszerzać, tor- 
minos popali Komani; 3) pod 
względem czasu; przedłużać, bel- 
lum; imperium alicui in annum; 
posteritati aliquid, przekazywać 
potomności; landem alicujus ad 
sempiternam gloriam, unieśmier¬ 
telnić czyją chwalę. 

Propfigo, Inis, i. latorośl, pionka, 
ritium;—przenoś, plemię, potom¬ 
stwo, dzieci, ród, Komana; da 
pignora, genitor, per quae tu a 
vera propago credaT; także i o 
źwierzętach: catalornm pr. 

Fropalam, prZytl. jawnie, w obec¬ 
ności drugich, publicznie, dicere. 

Propatulus, a, Um, otwarty, gdzie 
każdemu wolne wejście, loeus; 
rzeczow. propatulum, i, *. wolne, 
otwarte miejsce, in propatulo, pu¬ 
blicznie. jawnie; in pr. atedium, 
na dziedzińcu; in prop. haOere 
aliqnid, wystawiać na sprzedaż. 

Prope, I) przysl 1) w przestrzeni; 
«) blizko, stop. wyż. propius, bli- 
ićj; stop. naiw. proiime, najbli¬ 
żej; bardzo blizko, rolebam pro- 
pe alieubi esse; — przenoś, pod 
względem zbliżenia i podobień¬ 
stwa; blizko, dokładnie, propius 
res adspice nostras; lub podo¬ 
bnie, równie, insanis et tu stul- 
tique prope omnes; proiime at- 
que ille; prawie, quum pr. alia 
omnia bella cessarent; jam pr 
erat, ut-, nie wiele brakowało 
aby-; propius nihil est factum 
quam ut-; b) przy oznaczeniu miej¬ 
sca kładzie się także prope z przy¬ 
tułkiem a, prope a Sienią, bliz¬ 
ko S.; prope a meis aedibus se- 
debas; tam prope ab domo detine- 
ri; 2) w odniesieniu do czasu: 
blisko t prope adest, zbliza się 
czas, jam prope erat, ut pelie- 

rentur, mało brakowało, żeby—; 
proxime, mało co przed tćm. świe¬ 
żo, niedawno, quem proiime no- 
minari; literae, quas proiime ac- 
cepi; ciritates, quae pr. beilum 
fecerant; II) przyim. z przyp. 4, 
czasem z 3; 1) w przestrzeni: bliz¬ 
ko, pr. castra; propius urbem, 
bliżćj; proiime hostem, bardzo 
blizko; także; propius Tiberi: pro- 
lime bostium castris; — przenoś, 
pod względem zbliżenia i podo¬ 
bieństwa : ritinm propius virtu- 
tem erat, występek zdawał się być 
zbliżonym do cnoty; proiime mo¬ 
rem Bomanum, bardzo podobnie 
do zwyczaju Bz.; 2) pod wzglę¬ 
dem czasu: blizko. około, pr. Ca- 
lendas Seitilcs. 

Fropedlem, przysh wkrótce, lada 
dzień, te videbo. 

Fropelio, puli, pulsum, 3. pędzić 
przed sobą, wyganiać, popychać, 
navem in altum, navem remis, 
pecus eitra portam; zrzucać, spy¬ 
chać, corpora in profundum; 
szczegół. w znacz, woj.: odpędzać, 
hostem a castris; przymuszać do 
ucieczki, hostes, multitudiuem 
equitam; — przenoś, a) posuwać 
dalej, orationem dialecticorum re¬ 
mis; pobudzać, powodować, ad 
ultima propulsos, do ostateczności 
doprowadzony; b) oddalać, odpie¬ 
rać, ritae periculum ab aliquo; ża¬ 
rnem aliquare; rim firmiore prae- 
sidio. 

PropemÓdo, przysŁ prawie. 
PropemÓdum, przgsl. prawie, po¬ 

dobnież, prawie tak. 

Fropendeo, pendi, pensum, 2. 
przechylać Bię, przeważać, lani 
propendet; — przenoś, bona pro- 
pendent, mają przewagę, więeój są 
warte; skłaniać się do czego, si 
propendent, quo impełlimus* 
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propensio, ónis, i. skłonność, in 
yirtutcm ant ńtia. 

ProponsuB. a, um, przechylony, 
nachylouy; — przenoś, a) skłonny, 
ad misericordiam; ad roluptates; 
ad lenitatem; in enm fcre est vo- 
lnntas nostra propensior; propen- 
sior bemgnitas e9se debebit in ca- 
lamitosos; b) zbliżający się, ad tc- 
ri fałem; c) przeważający, id fit pro- 
peusius. 

Froperanter, pny&t. spiesznie, 
prędko. 

Properantift, ae, ż. skwapliwosc. 
proper&tlo» onis, i. prędkość, 
skwapłiwość. 

propfcro, śpiesznie, prędko, 
skwapliwie, egredi; »e reciperc 

Propćro, 1. śpieszyć, kwapić się, 
in Italiam; ad praedam; Romam; 
21 przech. przyśpieszać, opus; 
mortem; ful mina Cyclopea propc- 
rant; z tryb. bezok., pr. invenire; 
z sup., licentiam in vos anctnm ot 
adjntum properatis. 

ProperuB, a, um, śpieszny, pręd¬ 

ki. skwapliwy. 
Propexus, a, um, na dół uczesa¬ 
ny, barba. 

Proplno, 1. pić do kogo, ahquid 

alicui. 
propinęiuitaa a atis, i. blizkość, io- 
ci, bostium; ex propinquitate 
pugnare, z blizka walczyć; — 
przenoś, powinowactwo, pokre¬ 
wieństwo, propinąuitate prorimus, 
bardzo blizki krewny, 

propinąuo, 1. zbliżać sie, z przyp. 
3 lub 4 flutio; propinquantes 
amnem Tartanium; — przenoś, 
dios propinquat; 2) przyspieszać, 
przybliżać, augurium, mortem. 

proplnąuus* a, um, blizki pod 
względem miejsca i czasu, tu- 
multus, in propinąuo esse, być 
blizko; er propinquo, z blizka; 
ex propinquis locis itiueris; prop. 

reditus, blizki co do czasu;—prze¬ 
noś. m) zbliżony podobieństwem, 
z przyp. 3, motus propinqui his 
animi perturbationibus; b) blizki 
z powodu pokrewieństwa, powi¬ 
nowactwa, krewny, genere pro- 
pinqui; comitem et consanguinita- 
te propinquum. 

Propior, ius, bliższy, w odniesie¬ 
niu do przestrzeni i czasu: portus, 
tumulus, epistoła; z przyp. 3.lub 
4.; propiora tenere, zajmować bliż¬ 
sze miejsca; veniunt ad propiora; 
przenoś, a) bliższy pod względem 
podobieństwa, podobniejszy, tau- 
ro; philosopho; sceleri; b) pod 
względem stosunków przyjaźni, 
pokrewieństwa, bliższy, bliżej ob¬ 
chodzący, amicus, socictas; locus 
amicitiae; perieulum, alicui; c) 
stosowniejszy, lepszy, dogodniej¬ 
szy, eremplum; portus pr. huic 
aetati; Latium supplemento pro- 
pius esse; 2) stop. najw. prori- 
mus, a, um, bardzo blizki, naj¬ 
bliższy w przestrzeni: via, collis, 
iter i t. p.; z przyp. 3 Inb 4; in 
proximo, w blizkości, w sąsiedz¬ 
twie; er prorimo, z najbliższego 
miejsca; pod względem czasu: na¬ 
stępny, nadchodzący, nor, aestas, 
anuus; lub świeżo upłyaiony, o- 
statńi; nor, dies, triennium; lite- 
rae (świeżo otrzymany); bellum; 
qui prorimus antę me fuerat, mój 
poprzednik; pr. actaie; — przenoś 
aj pod względem podobieństwa 
bardzo zbliżony, podobny, deo; 
ficta prozima yeris; ń) pod wzglę¬ 
dem związków przyjaźni, pokre¬ 
wieństwa : najbliższy, cognatione, 
propinquitate; prorimi, krewni, 
injuriosi sunt in prorimos ; c) we 
względzie sposobu myślenia i uczuć: 
bardzo oddany jakiemu przedmio¬ 
towi, wylany, religioni anae. 

Propitto.l. błagać, jednać prośbą 
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przychylność, życzliwość. Jorem 
carmlne i t. p. u późu. pisarzy. 

Propitiua, a, um, przychylny, 
życzliwy, łaskawy, dli; homo; cu- 
•todes; — przenoś, praehere au- 
res propitias, słuchać łaskawie; 
Toluntas pr., życzliwość, łaska¬ 
wość. 

Propiuj, patrz prope. 
Propóla, ae, m. przekupień. 

Propóno, pósui, posTtum, 3. wy¬ 
stawiać, przedstawiać, wykładać, 
aliquid renale, reiillum, signum 
pugnae; wydawać, ogłaszać, do 
powszechnćj wiadomości podawać, 
edienun; lóges in publicum; epi- 
stolam in publico, fastos populo; 
Yoluntatem senatus; w ogóle: wspo¬ 
minać, mówić o czćm, opowiadać, 
aliąuid lub z przyp. 4 i tryb. 
bez. lub ze zdaniem względnćro, 
Yiro8 notissimos; pr. esse nonnul- 
los; ut proponat, quid dictnrus 
sit; de Galliae moribus; 2) zapo¬ 
wiadać, zagrażać, mortem, poe- 
nam improbia; lub przyrzekać, o- 
hiecywać, praemia alicui; 3) obja¬ 
wiać, oświadczać, podawać, quae- 
stionem (przedmiot do rozprawia¬ 
nia); remedia morbo; sic estpro- 
positum, de quo dispułaremus; 4) 
stawiać, przedstawiać. aliquem si- 
bi ad imitandum, conditionem; si- 
bi salutem, spem (pocieszać się 
czćm, robić sobie nadzieję); pr. 
sibi metum (przejmować się oba¬ 
wą); animo aliquid sibi (wysta¬ 
wiać sobie w myśli); 5) przedsię- 
wziąć, postanowić, ułożyć sobie, 
zamierzyć, animo aliquid; sibiali- 
quid; propositum habere aliquid; 
także: iter (zamierzyć sobie); §) 

utworzyć zdanie zasadnicze do 
wniosku. 

FropontU, Tdis lub Kłos, i. Pro- 
pontyda, morze Marmora; stąd: 

Froprlui 

Propontiacus, a, um, Propontskj, 
tyczący aię Propontydy. 

Proportio, Cnie, i. stosunek. 
Propositio, Ónis, i. wystawienie, 
ritae; postanowienie, aniroi; 2) 
za ozenie, rzecz główna, przed¬ 
miot, o którym się ma mówić; 3) 
główne zasadnicze zdanie wsyllo- 
gizmie. 

Propoaituzn, i, n. założenie, przed¬ 
miot wzięty do rozwinięcia w me¬ 
wie, ad prop. rererto; a pr. de- 
clinare, aberrare; 2) zamiar, przed¬ 
sięwzięcie; pr. tenere, habere, per- 
agere; asseąui; a pr. deterreri; 
id pr. est huic epistolae, ut lan¬ 
dem; propositi tenax; 3) sposób 
życia, powołanie, urgere pr.; Tir 
proposito sanctissimus; mutandum 
tibi est propositum et genua ritae; 
4) główne założenie w syllogizmle. 

Fropositua, a, nm, przeznaczony, 
arti; 2) wystawiony, telis fortu¬ 
nne, ad praedam; 3) zagrażający, 
p. ritae periculom; inridia. 

Propraetor, óris, m. rządzca pro- 
wincyi; pretor, który po jednorocz- 
nćm piastowaniu pretury w Kzy- 
mie, wysłany był na prowincyą 
jako namiestnik, bez władzy woj- 
skowój. 

Froprie.pr^ał. osobiście, wyłącz¬ 
nie, we względzie osobistćj wła¬ 
sności, korzyści, w przeciwień¬ 
stwie do commune, proprie id tn- 
um est; 3) szczególnie, mianowi¬ 
cie, cetera uniyerse mandari, il- 
lud proprie; 3) właściwie, dokła¬ 
dnie, w znaczeniu wlaściwćm, pr. 
rereąue dicere. 

Propriótaa, Rtis, f. właściwość, re¬ 
rum; frugum. 

Propriua, a, um, wyłączny, oso¬ 
bisty w przeciwieństwie do com- 
munig, z przyp. 2 lub 3, hominis 
eet propria reri iurestigatlo; tem- 
pus agendi mihi proprinm; często 
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w połączeniu z zaim. dzierż.: sua 
propria facultato; tzćczoio. pro- 
prium,ti, *. własność; propria m 
est ałicujus, jest to rzecz właściwa, 
jest to właściwa cocha, to znamio¬ 
nuje kogo, z tryb. bez. lub z ut 
i tryb. iącz.; 2) szczególny, osobli¬ 
wy, jndices ct defcnsores; pT. regis 
reneratio; pr. praeaidium; 3) wła¬ 
ściwy, Terbum, nomen; 4) stały, 
trwały, ciągły, Tictoria; muncra 
non propria; propriam dicabo; stąd 
często łączy się z wyrazami perpe- 
taus i pcrennis. 

Propter, 1) p rzygi. blizko, pr. est 
spelanca; filii pr. cubantes; pr. 
Tolans; 2) przyim. rządz. 4 przyp. 
a) blizko, przy, kolo, insulae pr. 
Siciliain; pr. marę; pr. venas; pr. 
aedein Vulcani; pr. urbem; h) 
przy okazania powodu albo zasa¬ 
dy: dla, quos senatores nomina- 
vit pr. seuccttttem; amicitia pr. se 
ezpetenda; pr. nccessitatcm (z po¬ 
trzeby); pr. metnm, timorem (z bo- 
jazui); pr. eum (z jego powoda, 
dla niego); c) dla okazania przy¬ 
czyny działającej: przez, propter 
te salrus sum; pr. quos vixit. 

Proptśrei, przyslL dla tego, z tćj 
przyczyny, często z nast. quod, 

Propudium, ii, n. bezwstydność; 
także o człowieku, wyraz obelgi: 
bezecnik. 

Fropugn&oulum, i, *. przedmu¬ 
rze, twierdza, warowne miejsce, 
oppositum barbaris; — przenoś, 
tranąuillitatis. 

Propugn&tio, Cnis, i. walka dla 
obrony, dignitatis; pro ornainen- 
tis tuis. 

Propufn&tor, Cris, m. walczący 
da obrony, obrońca; — przenoś, 
juris, senatu8, fortunarum. 

Propuapao, 1. wypadając skąd 
wałczyc, ex silvi8; e muris, sto¬ 
jąc na morach; walczyć za kogo 

lub za co, bronić kogo, czego, 
pro partu suo; — przenoś, bronić, 
walczyć, pro salute; pro aeąuita- 
te, pro fama alicujns, gloria: nu- 
gis, poet. 

Fropulsfitio, Cnis, i. odpieranie, 
oddalanie, periculi. 

Propulao, 1. odganiać, odpędzać, 
hostem; odpierać , tela clipeo; od¬ 
dalać, bellum a moenibus; frigus. 
famem; pericuhtm a capite; su- 
spicionem a se; injurias. 

Propyłaeon, lub -om, i, w. plac, 
miejsce przed bramą, przedsionek: 
w licz. mu. propylaea, orum, n. 
miejsce przód świątynią Miner wy 
w zamku Aten. 

Proquaestóre, prokwestor, kwestor 
na prowincyi, który czuwa! nad 
dochodami państwa, przyjmował 
je do kassy, opłacał wojsko. 

Prora, ae, i. przód okrętu; 2) 
poet. cały okręt; przysłowie: pro¬ 
ra et puppib mihi fuit,cały mój 
plan od początku do końca. 

ProrSpo, repsi, reptum, 3. wy¬ 
pełzać, wyłazić, z przyim. ex i 
przyp. 6 lub samym przyp. 6. 

Proreua, ei, lub eos 1 prorśta, aą 
m. podsternlk. 

Proripio, ripui, reptum, 3. pory¬ 
wać, repente homiuem proripiju- 
bet; pr. pedes, wy biedź, wysko¬ 
czyć; se pr. wypaść, ex curia; 
portis foras; domo; in pubiicum;— 
przenoś, wybuchnąć, quae libido 
se non proripiet; 2) se pr., wy¬ 
rwać się, wymknąć Bię, uciec, se 
custodibus; także: quo proripls? 
dokąd biegniesz, uciekasz;-prae- 
uoś. ne Tirilis cultus proriperec in 
caedem, żeby ubiór męzki nie 
powołał do wojny. 

Prorogitio, Cnis, z. przewłoka, od- 
yloka, diei (terminu); przedłuże¬ 
nie, imperii; obszerniejsze tłóma- 
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czenie, zastosowanie do obecnego 
wypadku, legis. 

ProrÓ£Ot 1. właśc. zapytać Indu 
sejmującego, czy dozwoli dać ko¬ 
mu w jakiej rzeczy przewlokę; 
stąd*, przedłużyć, imperium ali- 
cui, provinciam *, Latiura in alte- 
rum lustrum; lub odwlec, odło¬ 
żyć, odroczyć, dies ad golren- 
dum. 

Proraus, pnysl. naprzód, przed 
sobą; stąd; przenoś, a) prosto, 
bez namysłu, pewno, hoc mihi 
prorsua raldc placet; b) właśnie, 
ita pr. esistimo; zupełnie, ver- 
bum prorsus nullum intelligo; c) 
w ogóle, krótko mówiąc, non so- 
lum nobis, sed prorsus omnibus. 

Prorumpo, rflpi, ruptum, 3. wy¬ 
pychać, wypuszczać, nubem atra 
md sidera; na str. bier wypadać, 
wybuchać, wyrywać się, marę 
proruptum, poet; także: w prozie 
zwykle prorumpere (domyśl, sc) 
wypadać, wpadać, wybuchać, o 
źywotn. i nieżywot przedmiotach, 
z przyim. in, per i 4 przyp. lub. 
samo pror., Tiberinus in marę; 
in densos hostes; pror. pestis, vis 
morbi 

Proruo, rui, riltum, 3. udenyć na 
kogo, wypaść, in hostem; 2) 
przeca. powalić na ziemię, obalić, 
zniszczyć, columnam, rallum, mu- 
nitiones. 

Proruptio, onis, ż. wypadanie, wy¬ 
cieczka, hostium. 

Proruptua, a, um, niepohamo¬ 
wany, niepowściagniony, audacia. 

Próaus, a, um (od prorsus), pro¬ 
zaiczny; p. oratio lub samo prosa, 
proza, mowa niewiązina, u późn. 
pisarzy. 

Froe&pia, ae,ź. pokolenie, plemię, 
linia rodu. 

Froeoenium, ii, *. miejsce przed 
sceną; w orfie: teatr. 

Prosclndo, sctdi, scissum, 3. ro- 
zerznąć, rozłupać, stąd poet: o- 
rać, c&rapum ferro, terram; — 
przenoś, lżyć, szkalować, docinać, 
aliąuem. 

Prosoribo, scripsi, scriptum, 3. 
obwieścić, ogłosić co przez pi¬ 
sma publiczno, Calendas, auctio- 
nem, legem i t. p.; lub z 4 przyp. 
i tryb. bez.; 2) przez pisma przed¬ 
stawić co do sprzedania, wydzier¬ 
żawienia, bona, fundum, insulam; 
3) ogłosić konfiskatę majątku, za¬ 
brać co na skarb, aliqucnu posses- 
siones; 4) skazać na wygnanie, 
wygnać z kraju, Rliqucm; pro- 
scriptus, wygnaniec. 

Proeoriptio, Cnis, ż. publiczne ob¬ 
wieszczenie przez pisma: aj zabra¬ 
nia dóbr na skarb, bonorum, prae- 
diorum; bj wywołania z kraju, 
wygnania. 

Proscripturlo, Ir o. chcióć kogo 
wywołać z kraju. 

Prosęco, secui, scctum, 1. odciąć 
zwłaszcza część ofiar na spalenie; 
stąd: ofiarować, cxta; rtcczoir. 
prosecta, orum, *. części odcięto 
na ofiarę. 

Protamino, 1. zasiewać, rozmna¬ 
żać; — przenoś, familiae prosc- 
minatae sunt. 

Proeequorf scoiltns, lub sequutus, 
3. iść za kim, towarzyszyć, eum 
milites electi prosccuti sunt; ex- 
seąuias pr., należćć do orszaku 
pogrzebowego; dicm, uroczyście 
obchodzić; — przenoś, a) uczcić, 
okazać cześć, rerbis, Tocibus, o- 
ratione; yirtutem alicujus grata 
memoria; praeterita reneratione, 
przeszłe rzeczy szanować; u daro¬ 
wać kogo, zaszczycić, aliąuem 
beneficiis, liberelitate, laudibus; 
honore, denis; omnibus officiis, 
czynić wszelkie usługi; lacrimis 
pr, opłakiwać; 6/ mówić, rozpra- 



Pro iero 691 ProipJeiO 

wiać o czćm, quod non longius 
proseąuar, poet.: mówić dalej; pro- 
scouitur paviuns; 2) ścigać, go- 
nic, fugientes longius pr.~ prze¬ 
noś- prześladować, aliąnem. 

Frosero * serui, sertum, 3, poka¬ 
zywać, wystawiać, linguam. 

Proserpma, ae, z. córka Jowisza 
i Cerery, żona Plutona, królowa 
miejsc podziemnych. 

Prosilio, silni (także; silivi i si- 
lii), 4. wyskoczyć skąd, ex ta- 
bemaculo, dc nari, a sede sua; 
sanguis prosilit (wytryska); 
przenoś- prosiliet frenis natura re- 
rootis, poet.; wyskoczyć dokąd, po¬ 
śpieszyć, in concionem. 

Proaóoerr eri, dziad żony. 
Proapeorto, 1- wyglądać, ex fe- 

nestris; spoglądać, przypatrywać 
aię, proelium eąuestre, pontum 
e puppi; Capitolia ex aede; 
przenoś, a) rozciągać się, być o- 
bróconym, rilla Sicnlnm marę; 
b) oglądać się na co, oczekiwać 
czego, myślćć o czćm, z 4 przyp. 
lub ze zdaniem zależućm, ezsilium; 
djem de die prospectans, ecquod 
aazilium appareret; ej zanosić się 
na co, czekać, te quoque fata 
prospectant paria. 

protpootna, ns, m. widok, wyglą¬ 
danie, wyjrzenie, pTOspectnm prae- 
bere ad nrbem, impedire, adi- 
ttere, prohibere; eri poro ocnlls; 
poet o oczach: aeąnora metioT 
prospeetn meo; 2) widok, widzial¬ 
ność, esso iu prospectu, być wi¬ 
dzianym; in prospeetnm popnli 
producere; portns pulcherimo pro- 
spectti, z którego się bardzo pięk¬ 
ny przedstawia widok. 

Procpoofilor, Iri, spoglądać, de 
ralio; wywiadywać się, zasięgać 
wiadomości Siccinm prospecu- 
latnm mlttunt; takie przech.; uj- 

nćć, zoczyć, spostrzedz, adren- 
tom imperatoris e jnnrls. 

Prosper, i prosp?ms, a, nm, po¬ 
żądany, pomyślny, błogi, statns, 
fortuna, otentus, proelium, indo- 
les i t. p.; rzeczow. prospera, ornm, 
n. pomyślność, pomyślna okolicz¬ 
ności; 2) sprawujący pomyślność, 
uszczęśliwiający, Bellona; z przyp. 
2. n poet. 

Prospóre, przytt, szczęśliwie, po¬ 
myślnie, podług życzenia, cedere, 
minus pr. proccdere; rem gerere. 

Frosperitas, Łtis, i pomyślność, 
dobre powodzenie, raletudinis 
(dobry stan zdrowia); vitae; im- 
proborum prosperitates. 

Prospśro. 1. poszczęścić, pobło¬ 
gosławić, pożądany skutek spra¬ 
wić, uti populo Romano yim ?ic* 
torlamque prosperetis. 

Prosperos, a, um, patrz prosper. 
Frospicientia, ae, ż. przezorność, 
ostrożność, baczność. 

Frospioio, spexi, spectum, 3. spo¬ 
glądać, ex castriB in nrbem, lon- 
ge, procul, multum, daleko sięgać 
wzrokiem; oglądać się, uważać, 
a janua, toto die;—przenoś, mićć 
o czćm staranie, być o co tro¬ 
skliwym, z przyp. 3, Bociis, patriae, 
liberia suis, saluti, rei frumenta- 
riae; także z nast. spój. ut lub ne 
i tryb. łącz.; 2) przech. o^dalekp 
widzićć, aliąuom lub aliquid, 
szczegół, upatrywać kogo, oglą¬ 
dać się za kim, e* speculis ad- 
rentantem hostium classem;—prze¬ 
noś. a) pod względem położenia 
być obróconym, leżeć ku jakiej 
strome, domus agros prospicit; b) 
przewidywać, tempestatem futu- 
i*tm • casus futuros; multum in 
posterom; antę animo; stąd: mićć 
o czćm staranie, zapewniać, za¬ 
bezpieczać, sedem genectuti; pro- 
spectl commeatus. 
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Froaterno. Btrari, stratum, 3. po¬ 
desłać, obalić na ziemię, powalić, 
wywrócić, «e ad peies aiicujus, 
rzucić się komu do nóg; corpus 
hu ml, h ostem, oppida; — prze¬ 
noś. a) zniszczyć, zgubić, aliąuem; 
orania furorę; mores civitatis; Gal- 
liam; bj poniżyć, spodlić, se. 

Frostłtuo. stitui, stitOtum, 3. wy¬ 
stawiać publicznie na przcdaż, a- 
liqucm lub aliquid; — przenoś, 
rocem foro ingrato. 

Froato. stYti, st&tum, 1. być wy¬ 
stawionym, stąd: a) wystawać, 
sterczeć; b) nadstawiać się pu¬ 
blicznie; c) o towarach: być na 
przedaż, ut prostes Sosiorum pu- 
mice mundus. [termin. 

Proautoigo, 6re, wyryć, Bkopać, 
Froaum, fui, prodesse, być po¬ 
żytecznym, służyć do czego, nec 
sibi nec alii; nil tibi mcae lite¬ 
ra© profuerunt; ad virtutcm;pro- 
fore rr profuturnra esse, quao pro- 
fofe crodam; także z tryb. bez.: 
uec quidquam tibi prodesttentassc. 

Frotootua, a um, osłoniony, okry¬ 
ty, zabezpieczony, protectior sa- 
pientia. 

Frotego, toxi, tectum, 3. zakryć 
% przodu, osłonić, aliquem lub 
aliquid aliqua re; — przenoś, aj 
ukryć, pokryć, insidias; nequi- 
tiam supercilio truci; b) zasłonić, 
zabezpieczyć, portus naves a ven- 
tis protegit; 2) dać obdaszek, qui 
aedes proterisset. 

Frotdlo, 1. odegnać, odpędzić. 
Frotólum. i, n. ciąg, pociąg, 

sprzężaj; — przenoś, nieprzerwa¬ 
ny ciąg, postęp, protelo stimula- 
tur fulgure fulgur. 

Frotendo, tendi, tensum lub ten- 
tum, 3. wyciągać przed sobą, dcx- 
tram; bastas; brachia in marę; 
stąd: protontus, a, um, wycią- 
gniony, długi, in octo pedos. 

Frotónus, lub protfnus, przyiJ 
przed sobą, naprzód, ire, agere, 
pergere; stąd: a) o przestrzeni: 
ciągle, bez przerwy, quum pr. u- 
traque tellus una foret; obie zie¬ 
mie (Italia i Sycylia), stanowiły 
jednę całość, oyły z sobą połą¬ 
czone; b) w odniesieniu do czasu: 
nieprzerwanie, nieustannie, ciągle; 
albo: natychmiast, bez zwłoki, 
zaraz z początku, in Africam 
transducere ezercitum; ad aliquem 
mittere; pr. Carthagiuem ituros; 
monere; pr. de via. 

Frotóro, trlvi,trttum, 3. rozetrzćć, 
zgnieść, zdeptać, stłuc, agmina 
curruprzenoś, a) zniszczyć, rui¬ 
na sua proteri; b) zupełnie wzgar¬ 
dzić, mićć za nic, aliquem; 2) za¬ 
cierać; - przenoś, wypychać, rei 
proterit- aestas. 

Proterreo, terrni, terrYtura, 2. wy¬ 
straszyć, wypłoszyć, hostes. 

Froterce, przytL bezwstydnie, bez¬ 
czelnie, facere. 

Frotervitas, fttis, £. bezczelność, 
zuchwalstwo. 

Proteryus, a, um, niszczący, Stel¬ 
la canis (która zbytecznym upa¬ 
łem wszystko niszczy); — przenoś, 
bezwstydny, be7xzelny; także, zu¬ 
chwały, manus pr. intontare. 

Protesil&us, i, m. mąż Laodaraii, 
który uąjpierwszy z pomiędzy Gre¬ 
ków pod Troją został zabity. 

Proteua.ei, lnb eos, m. wieszczy 
bożek morski, pasterz trzód Nep¬ 
tuna; miał tę własność, że mógł 
się przemieniać w rozmaite posta¬ 
cie; poct. Protei columoae, gia- 
uice Egiptu; jako imię poxp. czło¬ 
wiek niestały, zmienny, chytry. 

Frotlaus, patrz protenus. 
Frofcraho, traxi, tractum, 3, wy¬ 

wlec , podibus cadaver;—przenoś, 
wyjawić, odkryć, facinus per iu- 
diciuin; auctorom facinoris; 2) za- 
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prowadzić , aliąuem in comi- 
Tium; ad operas merconarias; Srzenoś. skłonić do czego, spowo- 

ować, ad indicium; 3) przecią¬ 
gnąć , przewlec, na str, bier. prze- 
dłużyć się, przeciągnąć się, nel- 
lum Cimbricum protrahebatar. 

ProtPddo, trusi, trusum, 3. po- Echnąć, cylindrom, wypchnąć, a- 
quem foras; 2) odłożyć, odro¬ 

czyć, comitia In Januarium. 
Protuibo, 1. wypchnąć, wyg®«£. 

wyrzucić, alląoem aliąuo loco; 2) 
obalić, wywrócić, silras, poet. 

Front, przytł. jak,.podług lego 
jak, w miarę jak, pr. res postulat. 

Proreotoa, os, podniesienie, 
wywyższenie, 

Frcrrilio, yexi, rectum, 3. wywo¬ 
zić, na str. bier. prorebi equo, 
anto stationes, wyjechać; proyehi 
navi, cum claase freto, portu in 
altum, pelago, a terra, odpłynąć; 
wypłynąć; — przenoś. aj poBu- 
wać dalćj, proyectus actato, w po¬ 
deszłym wieku, sędziwy; lougins 
aotate pr; vestra benignitaa pro- 
Texit orationem meam, przedłu¬ 
żyła mowę moją, pozwoliła ob¬ 
szerniej mówić; hacc spes proYe- 
xit, ut-, nadzieja do tego posunę¬ 
ła, doprowadziła, iż-; aliąuem ad 
largius Tirendum; gaudio prove- 
hente (me); na str. bier. proyehi, 
posunąć się dalćj, unosić się, za¬ 
pędzić się, pr. amore, yino, di?i- 
no instinctu, in amicitia longius; 
iu maledicta; bj powiększać, pod¬ 
wyższać, vim temperatam in ma- 
jus; wynosić, posuwać do wyż¬ 
szych godności, aliąuem in con- 
sulatus, na str. bier. posuwać się, 
postępować wyżej. 

Prowenio, ySni, rentom, 4. wyjść, 
wystąpić; — przenoś, wyrastać, 
frumcutum augustius prorenerat; 
u pdżn. pis. o ludziach: rodzić 

się, ąuihus prorenoro lihcri; — 
przenoś, proyenere ihi scriptorum 
magna ingenia; 2) udawać się, po¬ 
wodzić się, carmina proyeniunt; 
u poet. 1 póin. pis. 

Frorentus, us, f». wyjście, wscho¬ 
dzenie, wyrastanie; stąd: plon, u- 
rodzai onerat buIcos proTentu, 
poet.; 2) wypadek,koniec, zwłasz¬ 
cza pomyślny, temporis superions. 

ProTerbtam, ii, n. przysłowie; in 
pr. yenit, poszło w przysłowie; 
in prorerbio est, jest to przyslo- 
wie; prorerbio yeteri, podTug da¬ 
wnego przysłowia. I™6* 

Prorido, prtyil- przezornie, ostro- 
Froyidens, tis, ostrożny, ęrzezomy. 
proyid©nter,j>rJyi£ ostrozaie, prze¬ 
zornie, bacznie. 

Prowidentl*, ae, L przezorność, 
przewidywanie f pr. est, per quam 
futurum aliąuid yidetur; 2) opatrz- 
ność, deorum proyideutin mundum 
administrari. 

Frorideo, yldi, yfeum, 2. a) nie- 
przcch. daleko wldzićć, prdeul; 
Stąd: przewidywać; być przezor¬ 
nym, ostrożnym; często: mićc 
8 taran i o, pieczołowitość, troskli¬ 
wość, multum in posternm; proyi- 
dotnr de aliąua Te; alicui Tei; h) 
przech. daleko widzieć, zoczyć, 
aliąuem; stąd: przewidywać, prorj 
animo lub samo providere aliąuid 
lub z 4 przyp. i tryb. bezok.; uon 
prorisus, nieprzewidziany, niespo¬ 
dziany; często: mieć o czćrn sta¬ 
ranie, dbać o co, zajmować sie 
troskliwie, ze spój. ut lnb ne i 
tryb. łącz , albo ze zdaniem wzgl., 
cura et proyide, ne quid oi desit; 
proridebo, ut rcctissime agantur 
omuia;stąd: dostarczać, rem fru- 
meutaiiam; ea, ąnaead usnm na- 
yium pertinerent, proridere insti- 
tuuut; zaradzać, starać się uni¬ 
knąć, aliąuid. 
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ProrMu*, a, um, przewidnjący, 
rerum fnturarum; opinio pr. fu- 
turi; 2) przezorny, ostrożny, ani- 
mal hoc proridum, sagax (homo); 
3) troskliwy, staranny, natura pro- 
Tida utilitatum opportnnitatumąue 
omninm. 

ProTincia, ae, i. powierzony ko¬ 
mu zakres działalności urzędowej 
w ogóle; w szczegół, zaś zakres 
czynności konsulów, pretorów, wo¬ 
dzów tak w pokoju jak 7 w czasie 
wojny; stąd o preturze: prorincia 
nrbana, peregrina; także: decre- 
Tere patres, ut alteri consulum 
Italia bellnmque cum Hannibale 
proTincia esset; 2) zarządzanie 
jakim krajem zewnątrz Italii, któ¬ 
ry był podbity przez Hzy mian, 

rorinciam prorogare, doponere; 
) sam kraj podbity nazywał się 

provincia, jak Gallia i t p.; 
szczegół, zaś wschodnia część Gal- 
lii narbonońskićj i królestwo Per- 
gamu, jako prowincya Azyatycka, 
potów. Gallia i Asia. 

Provinoi41ia, e, do prowincyi od¬ 
noszący się, prowincyoualny, z pro¬ 
wincyi; rzeczow. provinciales, ium, 
m\ mieszkańcy prowincyi. 

Prcmsio, Onis, i. przezorność, 
baczność, animi; 2) przewidy¬ 
wanie, ani mi; stąd: troskliwość, 
pieczołowitość; opatrzność, diyiua, 
oględność, temporis posteri; omni 
diligentiae provisione, z całą tro- 
skliwo&zią; także: unikanie, wy¬ 
strzeganie się, vitiorum. 

Froriso, ere, oglądać się na co, 
uważać, patrzćć. . 

Frovisor. Cris, m. obmyślający 
nadal, czyniący zapas, utilium 
tardus prorisor. 

Prowooitio, onis, i. wyzywanie 
(przeciwnika do walki), cx proro- 
catione hostem interemit; 2) od¬ 
wołanie się do wyższego sądu, est 

prorocatio, wolno odwołać fię 
wyżćj. 

Provoo&tor, Gns, 7ti. rodzaj szer¬ 
mierza, który wyzywał do walki. 

Provóoo, 1. powoływać, wzywać, 
mandat, ut ad se protocent Siiao- 
nidem; poet; Aurora roseo ore 
diem pr.; pobudzać, prorocari a- 
liqua re, beneficiis, sermonibns; 
drażnić, maledictis, injnriis; wy¬ 
zywać do walki, pr. ad pugnam 
lub samo provocare; 2) odwoły¬ 
wać się do kogo, ad aliąuem. 

Frorólo, 1. wylecieć; — przenoś, 
szybko wy biedź, wyjechać, subi- 
to omnibus copiis pr.; prorolaut 
duo Fabli. 

Frovolvo, volvi, TolOtum, 3. zwa¬ 
lić, stoczyć, zrzucić, cupas arden- 
tes in opera; saia in sibeuntos; 
se cum armis; se pr. lub prorol- 
Ti, Bpaść, zwalić się, ad genui, 
ad pedes, upaść do nóg. 

Froxime. patrz prope. 
Proxiroltas, Łtis, i. blizkość, są¬ 
siedztwo; — przenoś, a) podo¬ 
bieństwo; b) blizkie powinowactwo, 
pokrewieństwo. 

proKimo, Łre, zbliżać się, być 
blizko, z przyp- 3 capiti Equi 
prozimat Aąnarii dextra. 

Froximo, priytl. niedawno. 
ProximuB,a, um, patrz propior. 
Frudeno, tis (złóż. z pro-yidens), 
naprzód wiedzący, przewidujący, 
quos prudens praetereo, wiedząc, 
z namysłem, umyślnie pomijam; 
2) dobrze co znający, dobrze 
z czem obezDąjmiony, biegły, 
z przyp. 2 rei militaria, także: 
z 4 przyp. i tryb. bezok.; 3) prze¬ 
zorny, baczny, roztropny, male- 
bant eum nimis timidum quam 
prudentem existimari; vir ad con- 
silia prudens; in existimaudo. 

Frudenter, przysł. przezornie, oglę- 
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dnie, bacznie, roztropnie, perse- 
qui, facere. 

prudentia,, ae, z. dokładna znajo¬ 
mość, umiejętność, biegłość, ju- 
ris publici, clrilis; futurorum; 
physicornm est ista pr.; 2) prze¬ 
zorność, oględność, roztropność, 
pr. est rerum eipeteudanim fu- 
gieudaromąue scientia; także: chy- 
trość, suspecta alicujus pr., u późn. 

Pralna, ae, z. szron; poeta) śnieg, 
corpora circumfusa prninis; b) zi¬ 
ma, ad medias semen tom exten- 
de pruiuas. 

Pruinóau*, a, um, szronisty, pe¬ 
łen Ezrona, nox, herba. 

Fruną, ac, z. węgle rozżarzone, 
zarzewie. [rzewia, torris. 

Pranitiua, a, ma, tyczący się za- 
Prunum, i, n. śliwka (owoc). 
Frunui, i, i- drzewo śliwkowe. 
Frńrio, Ire, świerzbićć;—przenoś. 

mieć chętkę do czego. 
Prusa, ae, i. miasto w Bitynii. 
Pritanóum, i, n. gmach publicz¬ 
ny, w niektórych miastach Grec¬ 
kich, gdzie najwyżsi urzędnicy 
zbierali się i jadali; tamże zasłu¬ 
żeni mężowie mieli kosztem pu¬ 
blicznym zapewnione dla siebie 
dożywotnie utrzymanie. 

Frytanis, is, m. jeden z najwyż¬ 
szych urzędników w niektórych 
miastach Grecy i. 

Fsaiio, psalli, 3. grać na iustru- 
mencie strónowyin; śpiewać przy¬ 
grywając. 

PealtŚriilm. ii, n. instrument mu¬ 

zyczny podobny do cytry. 
Psaltria, ae, ż- grająca na instru¬ 

mencie Btrónowym. 
Psocą*, 5dis, i. nazwisko niewol¬ 
nicy, która włosy swej pani won¬ 
nym olejkiem nakrapiała, trefiła; 
2) nazwisko nimfy. 

Fsephisma, 8tis, n. uchwala lu¬ 
du, wyrok u Greków. 

Faaudoc&to, ónis, «*. fałszywy 
Katon, małpujący Katona. 

Fseudodamaeippus, i, m. małpu¬ 
jący pamazyppa. 

Faeudólus, i, *n. kłamca, łgarz, 
tytuł komedyi Plauta. 

Paeudomenos, i, m. fałszywy syl- 
logizm ~ mentiens. 

Fseudoperaeus, i, m. fałszywy 
Perseusz. 

Fseudophilippu*. i, tn. patrz An- 
driscus. 

Paeudothyrum, i. n. tyl skry¬ 
te drzwi; — przenoś, ąuemadmo- 
dum ad istum postea per pseudo- 
thyrum lnb psendothyro (numi) 
reveriantur (tajemnym sposobem)- 

Falttacus, i, m. papuga. 
Paophis, Xdis, ś. miasto w Ar- 
kadyi. 

Paychomantium, ii, lub -Cum, ei, 
n. miejsce, w któróm wywoływa¬ 
no dusze zmarłych w celu ieh 
zapytywania 

FuytMus, a, um, psytyjski, vitis 
ps. lub gamo psythia, gatunek 
greckich winorośli. 

Pteleon. lub Pteleum, i, n, mia¬ 
sto i port w Tessalii- 

ptisanarium* ii, «• odwar z jęcz¬ 
mienia lub ryżu. 

Ftolemaeus, i, imię królów 
Egipskich po śmierci Aleksandra 
AYielkiego, z których pierwszy na¬ 
zywał się Pt. Lagi (syn Mace¬ 
dończyka Lagusa i Arsinoi); stąd: 
a) Ptolemaeus, a, um, do Ptole¬ 
meusza odnoszący się; b) Ptole- 
m&is, Tdis, i- imię kilku miast 
w Egipcie, Fenicyi, Cyrenaico. 

pubeo, ere, być w wieku dojrza¬ 
łym, inlodziańskim; stąd: pubens. 
młodzieniec dorosły. 

Fubertas, Stis, ż. męzkość, wiek 
młodziaństwa; stąd: znaki męż¬ 
nienia, zarastanie, mech na bro¬ 
dzie. 
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Pub*a, pubiris, będący ▼ vieku 
młodzieńczym, zarastający, doro¬ 
sły: stąd; rietzoto* pnberos, oso¬ 
by dorosłe, dojrzale; — przenoś, 
o nieba na liściach: puberibus 
caulis follis, poet. 

Pubee, is, z. męzkość, stąd: do¬ 
rośli, lojrzali Ludzie, omtiem Ita- 
liao pubem; poet. miejsce zara¬ 
stania, tono. 

Pubesca, pubui, 3. przychodzić 
do lat młodzieńczych: w ogóle: 
o płodach ziemi, dorastać, doj¬ 
rzewać, pubescunt, quae oriuntur 
e terra; stąd: zarastać, okrywać 
się porostem, aeąnali tecnra pu- 
bcsceret aevo; — przenoś, i poet. 
powlekać sio, okrywać się, prała 
pubescunt florę. 

Publio&nus, a, um, tyczący się 
dochodów publicznych; rzeczoir. 
publicanus, i, tn dzierżawca głó¬ 
wny dochodów państwa Rzym¬ 
skiego z cel, pastwisk i dziesię¬ 
cin zbożowych. Dzierżawcy ci 
zwykle byli ze stanu rycerskiego. 

Pubtio&tio. ónis, f. zabranie na 
skarb. 

Publice, przytl. z polecenia lub 
w imieniu narodu, rządu, fru- 
mentnm, qnod essent publice pol- 
iiciti; w interesie państwa z ko¬ 
rzyścią lub szkodą, publice ma- 
ximam putant esse landem; na¬ 
kładem, kosztem publicznym, ela- 
tns; vesei; alcre; 2) publicznie, 
w obliczu rządu, publiczności, p. 
est intcrfectus; tractus per urbem 
Bom&m p. 

Publicius, a, mn, nazwisko Rzym¬ 
skiego Todn; cliTos P., pagórek 
w Bzymie od jednego z Publi- 
cyuszów nazwany; stąd: Publi- 
ciEnus, a, nm, publieyański. 

Fublioo, 1. zabierać na skarb, re- 
gnum Jubae, bona, agros, pecn- 
nias, Ptolemaeum, jego majątek; 

2) dozwolić na użytek powszech¬ 
ny, Arentinum (zająć pod uprawę). 

PublioĆla, ae, m. przyjaciel gmi¬ 
nu, zasługujący się ludowi, przy¬ 
domek Waleryusza i jego potom¬ 
ków. 

Publicui, a, um, tyczący się rzą¬ 
du państwa, miasta,gminy, wspól¬ 
ny; w imienia lub nakładem pań¬ 
stwa urządzony: rzeczoio. a) pu- 
blicns, i, w*, osoba pełniąca obo¬ 
wiązki rządowe, urzędnik; h) pu- 
blicum, i, n. własność narodowa, 
kraina do skarbu należąca, Cain- 
pannm, qnod ejus (agri) publi- 
cnm popali Bomani esset; często: 
majątek narodowy, skarb publicz¬ 
ny, dochody państwa, addicere 
in pnblictim; in p. redigere, de- 
ponere, defrrre; in p. emere; con- 
rirari de publico; ex p. tradere; 
frui publico; dziorżawa publiczna, 
in eo p. esse, pnblica małe redi- 
mere; societas otnninm publico- 
rmn: miejsce publiczne, plac. ry¬ 
nek, droga, skład publiczny, in 
p. conferre, prodire, in publico 
epulari; proripere sc in publicum: 
i*i pnblico esse, nie być w domn; 
publico carere, zostawać w domn; 
uudus per p. ductus, przez uli¬ 
cę; 2) powszechny, wszystkim do 
użytku dozwolony, luz mnndi 
(słońce); libertas; lnctus; verba: 
p. moribus degere (zwyczajnym 
sposobem); struetnra oarminis p.. 
budowa wiersza pospolita, nieo- 
sobliwa. [skiego rodu. 

Publllim, a, um, nazwisko Bzym- 
Publiua, ii, m. Kzymskie przed- 
imię. 

Pudendus, a, um, haniebny, za¬ 
wstydzający, sromotny, causa, vita. 

Pudem, tis, wstydliwy, skromny, 
obyczajny. 

Pud en ter, przysf. wstydliwie, skro¬ 
mnie, rogare, vivere. 
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Fadeo, pudui, pudTtum, 2. wsty¬ 
dzie się, pudeudo, przez wstyd; 
zwykle nicosob.; osoba wstydząca 
się kładzie się w przyp. 4. a to, 
o co się kto wstydzi, w przyp. 2. 
pudet no alicujiis roi lub alicu- 
jus, wstydzę się czego, kogo; tak¬ 
że: me autem quid pudeat, qui-; 
ja zaś czegóż się mam wstydzić, 
który-; z tr. bez.: qucm Romano- 
rum pudet nxorem ducerc in con- 
vifium? plebem pudet rerertl. 

pudtbundus, a, nm, wstydzący 
się, wstydliwy, matrona. 

Pudioitia, ae, i. wstydliwość, 
skromność, czystość; także jako 
bóstwo: Pudicitia patricia i plc- 
beja. 

Pudlcua a, nm, wstydliwy, skro¬ 
mny, obyczajny, uxor, mores. 

Pudor, óris, m. wstyd, bo jaźń 
słusznej nagany, famae; ex qtio 
fit, ut pudorem rnbor, terrorem 
pa 1 lor conseqnatur; 2) obyczaj¬ 
ność, czystość, wstydliwość, obii- 
ta pndoris; także, o tem, czego 
Się inainy wstydzić: noc pudor est; 
podori csse, sprawiać hańbę, 
(juantus pndor esset obsideri* cum 
pndore alicujus, na wstyd, ze 
wstydem, proh pudor! co za wstyd, 
ban bal 

Puella, ac, i. dziewczyna; poet.: 
Danni puclłac, córki; w ogóle: 
młoda kobieto, młoda żona. 

Fuellftrls, e, dziewczęcy, tyczący 
się dziewczyny. 

Puer, £ri, m. chłopiec, zwykle do 
lat 17; a pucro i a pucris, od 
dzieciństwa, od wieku dziecinne¬ 
go; cx pnciis o.vccdcre, wyjść 
z wieku dziecinnogoiadmodnm p., 
jeszcze bardzo młody; cum filio 
adhne pucro, gdy byl jeszcze 
w wieku dzieciunym; poet i u 
póżn. pis.: syn, Latonac, Ledae; 
w Ucz. mu.dzieci, młodzi ludzie; 

2) sługa, niewolnik, poeri litera- 
tissimi; regius; 3) nieżonaty, poet.; 
k) czasem znaczy lekką naganę: 
zniewieściały, u póżn. pis. 

Puerilis, e, dziecinny, młodocia¬ 
ny, aetas, anni; — przenoś, dzie¬ 
cinny, nierozważny, płochy, nie¬ 
baczny, consilinm, sententia. 

Pueriliter, przysl. dziecinnie, po 
dziecinnemu; nierozważnie, nie¬ 
bacznie, ludere; faceie. 

Pueritia, ae, c. dzieciństwo, wiek 
dziecinny do lat 17, c lud) atque 
pueritiae discipłina: pueritiae ado- 
lcscentia obrepit 

Puerpera, ae, i. położnica. 
Fuerperium, ii, n. połóg. 
Puertia, ac, i. pueritia 
puerulus, i, w. chłopczyna, pue- 
rulo me, gdy byłem jeszcze ma¬ 
łym chłopcem. 

Pugil, His, szermierz walczący 
na kułaki, opatrzony w rękawice 
rzemienne, cacsUis- 

Pugil&tio, óuis. 2. walka na kułaki. 
Fugio, finis, m. sztylet, puginał; — 

przenoś, plnmbeus p., słaby dowód. 
Fugiunoulus, i, m. mały sztylet. 
Fugna, ae, z. bitwa, walka, po¬ 
tyczka, equestris, pedestris; pug. 
naralcra faccre, coramitierc, pu- 
gna dccertare; p. singnłaris, poje¬ 
dynek; — przenoś, a) spór, kłó¬ 
tnia uczonych, doctissimorum ho- 
miuum; b) linia bojowa, szyk, p. 
media, średni hufiec: ordinata 
pogna. 

Pugnaoiter, pnyst. z zapałem do 
WAlki, natarczywie, zacięcie. 

Fugn&tor, óris, m. walczący. 
Pugnaw, ftcis, chciwy walki, wo¬ 
jowniczy, bitny; 2) gwałtowny, 
silny, earordium; 3) zwadliwy, za¬ 
cięty. 

Pugno, 1. walczyć, bitwę staczać, 
bene, mała, szczęśliwie, nieszczę¬ 
śliwie, puguam, proeliu* pugna- 
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re, poet: belia pugnata; — prze¬ 
noś. d) spierać się, kłócić się, cum 
aliąuo; de aliąna re; poet o rze¬ 
czach nieżywotnych: frigida pu- 
gnabantcalidia; stąd: być w sprze¬ 
czności, secum; alieui rei; pn- 
gnantia loqui; b) ze spój. ot lab 
ne i tr. łącz. usilnie się starać, 
usiłować, id ne impetremus, pu- 
gnabis; poet. s tryb. bezok. pu- 
gnat molles eTincere somnos. 

Fngnus, i, m. pięść, kułak, poet 
walka pięściowa, pugno victus; 
auperare pugnia. 

FaloheUus, a, urn, ładniuchny, 
szczegół. w znaczeniu wzgard li- 
wóm, iroQicznie, Puichełlus jako 
przezwisko Klodyusza. 

Fulcher, chra, chrum i pulcer, 
era, crum, piękny, hoży, urodzi¬ 
wy, puer; — przenoś, a) piękny, 
wyśmienity, wyborny, sławny, e- 
xemplum, pofima, consilium; pul- 
chram est, piękna jest rzecz, z tr. 
bezok. cui pulchrmn fuit in me- 
dioi dormire dies; pulchrumąue 
mori suconrrit in armia; b) błogi, 
szczęśliwy, dies, rictcria’; se pul- 
ebrum ac bcatum putare. 

Puloher, chri, Rzymskie prze¬ 
zwisko; 2) Fuićhri promontorium, 
przylądek w Afryce. 

Pulohro, lub pulere, przytl pię¬ 
knie, wybornie, dobrze, p. est nii- 
hi, błogo mi; jako wykrzyknik: 
brawo 1 wybornie! clamabit ©nim 
pulchre, bene, rectc. 

FulohritUdo, Inis, i. piękność, 
corporis, colorum, rerborum; — 
przenoś, świetność, zacność, wspa¬ 
niałość, Yirtus tan tam babet pul- 
cbritudinem, ut-; pulchritudiuis 
duogenera sont, quorum in alte- 
ro Tenustas, in altero dignitaa. 

PoUdum. i, lub pulegium, ii, n. 
polej, roślina pachnąca; — prze- 
noApnyjenuiość, ad cujus rutam 
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pulejo mihi tui lermonis utendum 
est, przyjemności twojej rozmowy. 

Pulex,Tcis, m. pchła. 
Pull&rius, ii, m. zajmujący się 
utrzymywaniem kurcząt, których 
używano do wróżby, przypatrując 
się jak jadły rzucone sobie zboże. 

Pullatus, a, um, żałobną suknią 
odziany. 

Pullulo, 1. puszczać odrostki, roz¬ 
wijać się; — przenoś, tot pallulat 
atra colubris, najeżona mnóstwem 
wężów; szerzyć się, pullulare in- 
cipiebat luiuria. 

1. Pullus, a, um, młody; rzeczoir. 
pullus, i, ». w ogóle: młodo 
zwierzątko, szczegół, kurczę; — 
przenoś, pullus milvinus, jastrzę¬ 
bie plemię, e zdziercy, chciwym 
zdobyczy człowieku. 

2. Pullus, a, um, ciemny, czar¬ 
niawy, czarny, palla restis, toga, 
tunica i t p. ciemna odzież, ża¬ 
łobna; takie: rieaow. pullum, i, 
puila, orum, n. peot 

PulmentArium, ii, n. przysmak, 
jedzenie służące do zaostrzenia 
apetytu; — przenoś, pulmentartum 
quacje sudando. 

Pulmentum, i, n. przykąsok do 
chleba; 2) jedzenie, potrawa, ooe- 
nes pulmenta laboribns empta 

Pulmo, ónis, w. płuca, takie 
w licz. mn. pulmoues. 

Pulpa, tfb. i. mięsista część u zwie¬ 
rząt. [s** 

PulpŁmen, Ini6, *. potrawa i mlę- 
Pulpamentum, i, *• potrawa 

Z mięsa, przykąsok, środek, je¬ 
dzenie do zaostrzenia apetytu, pul. 
fames. 

Fulpitum, i, n. miejsce wzniesio¬ 
ne dla mówców, aktorów, Aeshy- 
lus módlcie instrańt pul pita tignis. 

Fula, pnltis, ż. zacierka z mąki i 
jarzyn, używana od Rzymian pier¬ 
wej nim chleb wypiekać zaczęli; 
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rzucano ją zwykle kawałkami na 
karm kurom wieszczym, stąd: of- 
£a pultis. 

PulsAtlo, Cnie, i Mele, trącanie, 
pulao, 1. trącać, uderzać, stukać, 
kić, aliquem lub aliąuid; poet 
o koniach: pedibus spatium Olym- 
pif przebiegać; także: campus as- 
sidnis puhatus equis; stad o ja¬ 
dących: cumł Phoebo medium 
pu)sabat Olympum; o rzeczach 
nieżywotnych: pulsarunt afra li- 
gones (potłukły, pokruszyły, upra¬ 
ny); ernpero nerro pulsatae sa- 
gittae (wypadły strzały przez wy¬ 
prężenie c ęciwy); — przenoś, a) 
uderzać e co, surdas aures (groch 
na ścianę rzucać); na str. bier. być 
uderzonym, otrzymać wrażenie, 
adrontitia risione pulsari; i) po* 
budzać, skłaniać do czego, qoae 
la recordia pnlsat, qni Ucessas 
Pirithonm? c) niepokoić, corda 
paror pulsans, poet. 

pnjinf t ns, w uderzenie, bicie, 
tracenie, tupanie, pedum, lyrae 
(granie na L): — przenoś, wra¬ 
żenie, pulsus animos dormienUum 

commoret. 
FulTśreus. a, um, prochowy, 

z prochu, z kurzu powstały, nu- 
bes, tuman kurzawy; 2) zakurzo¬ 
ny, pełen kurzu solum, także: 
wznoszący kurz, palla, 

pulwerulentua, a, um, pełen ku- 
I2Hwy albo prochu: poet. prae- 
mia, połączone z wielkim trudem, 

pulrlllus, i, w* poduszeczka; 2) 
Pulrillus, Rzymskie przezwisko, 

pulWInar, &ris, n. poduszka, wez¬ 
głowie; w świątyniach loże czyli 
sofa, na którćj umieszczano posą¬ 
gi bogów przed zastawionemi dla 
nich potrawami, porów, lectister- 
nium; 2) małżeńskie łoże cesa- 
rzowći. . 

pulTinfriuin, ii, n. łozę czyli so¬ 

fa w świątyniach, na którćj m- 
mieszc7ano posągi bogów. 

Pulrinus, ix m. poduszka, wez¬ 
głowie, materac. 

pulflii eris, wt. rzadko t. proch, 
kurzawa, pył; przysłowie: suloos 
in pnlrere ducere, napróżno pra¬ 
cować; p- eruditns, piasek, pyłek, 
na którym dawni matematycy kre¬ 
ślili figury; stąd: hominem a pnl- 
vere ezcitabo; poet: hibernos, cu¬ 
cha zima;2) pole, miejsce utarczki, 
ćwiczeń, exerccntur equis, domi- 
tantque in pnlrere corrus;—prze¬ 
noś. a) pole, miejsce działalności, 
in suo pulfere, w swoim zawodzie; 
in solem atque pulrerem procede- 
re, wystąpić publicznie; h) o dzia¬ 
łalności: palma sine pulrere, bez 
walki, bez trudu, poet. # # 

Puxnex, fcis, m. pumeks, kamień; 
u p et. skała dziurkowata. 

PumioauB, a, uin, tyczący się 
pumetsu, z pumeksu zrobiony. 

Pumilio, 5nis, m. i ć. karzeł, 
karlica. , u 

Functim, koląc, nuncUm 
magis quam caesim petere hostem. 

Puno tum, i, n. (od pungo) krop¬ 
ka, punkt; w szczegół, a) znak 
otrzymanego głosu czyli zdania 
przychylnego na zgromadzeniu lu¬ 
du przy wyborze urzędników; po¬ 
nieważ przed wprowadzeniem ta¬ 
bliczek rogator liczbę głosów, ta 
tablicy woskiem powleczonćj, kłó- 
ciem odznaczał, quot in ea tnbu 
puncta tnloris; w ogóle: pochwa¬ 
ła, zdanie przychylne, omne tulit 
puuctum, qui misenit ntile duld; 
6) znak do oddzielania zdań i sa¬ 
me oddziały w mowie, iuterroga- 
tiunculis, quasi punctis; puncta 
argnmentorum; c) punkt matema¬ 
tyczny, stąd: każda najmniejsza 
cześć w przestnoui, quasi p. ter- 
rae; w czasie: chwila, tempona 
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puncto, w okamgnieniu; p. tern- 
poris eodem; omnibus minimis 
tempom m punctis 

Pungo, pupugi, pnnctum,3. kłóć;— 
przenoś, martwić, trapić, robić 
nieprzyjemność, epistoła tua me p.; 
qni se dies noctesąue sti mulat ac 
pungit. 

Famoeui, a, om, Fenicki, Karta¬ 
gin sk i ; 2) czerwony, do purpury 
zbliżony, chlamys. 

Panica*, a, um, patrz Poenus. 
Fonio, i depon. punior, 4. karać, 

soutcs, maleficia: prohibenda in 
puniendo ira est; 2) mścić się, do- 
lorem, necem. 

Punltor, Cris, m. karzący, mści¬ 
ciel. 

Papa. ae, i. dziewczę; lalka. 
Pupilła, ae, i. dzieweczka; sie¬ 
rota 

PupillfirU, e, sierocy, tyczący się 
sieroty. 

PuplUus, i, ». chłopczyk, sierota. 
Pupinia,ae, i kraina w Lacyum, 

niedaleko od TuskuLum, nazywa¬ 
na także Pupiniensis ager. 

Fuoius. a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: lex P. 

Fnppis, is, i. tylna część okrętu; 
poet okręt, puppibus lila prius, 
patulis nunc hospita płaustris; ad- 
rertere puppiin, wylądować; arer- 
tere puppes, odpływać, uciekać; — 
przenoś, o trzymaniu steru rządu, 
sedebamus in puppi et clarum tc- 
ne barnu s. 

Fupula, ae, ż. dziewczę (wyraz 
pieszczoty), laleczka; 2) źrenica. 

Fupulus. i, m. chlopczyna. 
Papua, i, m. chłopiec. 
Fara. i poet. purltcr, pnysl. czy¬ 
sto, pure lauta corpora: jasno, 
świetnie, spieudens Pario mar- 
more purius; naturalnie, bez osło¬ 
ny, w naturalnej postaci, appare- 
r«f poet; — przenoś, a) w odnie¬ 

sieniu do mowy; poprawnie, czy¬ 
sto, loqui; ty niewinnie, nieskaże- 
nie, bez skazy, acta aetas; c) do¬ 
skonale, zupełnie, qnid p. tran- 
ąnillet, poet. 

Furg&men. Tnis. ». śmiecie, nie¬ 
czystość, gnój; 2) środek oczysz- 
ezeuia pod względem religijnym, 
mali, caedis, poet. 

Furgamentum, i, n. brud, pluga¬ 
stwo ; — przenoś, w licz. mn. ha¬ 
łastra , motłoch, gawiedż, urbium, 
serrorum, u późn. pis. 

Furg&tio, onis, i. czyszczenie, al- 
vi; — przenoś, uniewinnienie, u- 
sprawiedliwienie. 

Purgo, 1. czyścić, przeczyszczać, 
wypróżniać, quid radu ad pur- 
gandura possit; purgor bilem, 
poet.; także: purgatum te illius 
morbi esse, że się wyleczyłeś ztćj 
słabości, poet.: — przenoś, oczy¬ 
ścić, nrbem; uniewinniać, uspra¬ 
wiedliwiać, aliqucm de aliqua re; 
ee alicni, usprawiedliwiać się 
przed kim: ciritatem facti dicti- 
que; p. crimina, zbijać zarzuty; 
oczyszczać sposobem religijnym, 
populos, nefas, poet; qui ctiam 
Tiberii dedecora purgarerit. 

Furiter. przysl. patrz pure. 
Purpura, ae, L ślimak wydający 
farbę szarlatną; stąd: a) farba 
szarłat na, purpura; ó) suknia 
purpurowa, bramowana purpurą, 
którą nosili królowie, wyżsi u- 
rzędnicy i cesarze, purpuram ac- 
cipero, sumere, zostać cesarzem; 
nosiło ja także pospólstwo, ale 
w lichym gatunku, p. plebea. 

Furpuritua, a, um, 8'ariatną sn- 
knli odziany; rzeczow. pnrpura- 
tus; i, m. wyższy urzędnik przy 
panujących na wschodzie, mini¬ 
ster, generał, dejetro coruu pur- 
puratorum uduś pracerat 

Farp&raus. a, urn, purpurowy, 
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szarłalny czerwony, czerwonawy, 
fioletowy, i t p. yestis, .amidus, 
pallium: conscia purpureus renit 
iu ora rubor; poet. piękny, świe¬ 
tny, lumen jurentao puTpnreura; 
olores Ter; — przenoś, purpurą 
odziany, rex; purpurą okryty, 
torus, poet. 

Purus, a, um, czysty, aqua, ter- 
ra, humus, aiire purior iguis: sol; 
coclnm, czyste, pogodne, stąd; 
a) czysty, gładki, bez ozdób, par- 
ma: argentum, naczynie srebrne 
bez rzeźby; basta, włócznia bez 
źdaza: restis, toga, bez obszycia 
purpurowego; b\ wolny, nlazabn 
dowany, nie zarosły; campus; c) 
o zysku: czysty, po odtrąceniu 
kosztów, qnid po&sit ad donunum 
puri ac reliqdi perTenire; ć) w od¬ 
niesieniu do mowy: czysty, bez 
błędów, boz ozdób krasomówski hf 
naturalny; we względzie sądo¬ 
wym: prosty, bezwarunkowy, bez 
wyjątków boz zastrzeżeń, judi- 
cium: t) we względzie moralnym: 
czysty, bez skazy, nieskalany, 
prawy, ucz.iwy. skromny; atąd: 
ic cas, piezbezczes h zonę nieu¬ 
częszczane; f) wolny od żałoby, 
wesoły, familia, dics. 

Fus, puna. «. ro a;—przenoś mo¬ 
wa jadowita, złośliwa, Rupilipus 
atque renonum. 

Pu alitu s, a, um bardzo mały 
szczupły, drobny, epistoła: ba- 
buimus in Cu mano quasi pusil- 
lam Komara: przenoś- mały ma¬ 
ło znaczny drobiazgowy causa; 
iłiedolężny, bojami wy, homo, aul- 
mus. 

Pusio, 6nis, m. chłopczyk. 
Pustula, ae, i. krostka, pęche¬ 
rzyk na cielo. 

Futa, (tr. rozk. od 2 puto), na- 
przyklad, to jest. 

puttmen, łuta, n. łupina, skorupa. 

Futatio, hals, i. {od 1 puto) ob¬ 
cinanie, arborum ac Tiiium. 

Futeal, Slis, «. opasanie i przykry¬ 
cie studzienne: - przenoś, o miej¬ 
scu nie przykrytem, lecz tylko 
opasanóm, które szanowano jako 
święte i na któro wchodzić nio 
godziło się; takie np. było na 
placu zwanym comitinm p. Li- 
touis lub Scribonianum. Przy 
niótn zgromadzali się zwykle ban- 
kierowfe i licliwiarzo dla robie¬ 
nia układów pieniężnych p. Li- 
bonis mandabo sięcis 

Puteilis, e, studzienny. 
Futeo, putui, 2. cuchuąć, - trącić 
zgnilizną. 

PuteóF, orum, nt. miasto na po- 
brzeżu Kampanii (dziś Pozzuo o); 
atąd: Putaol&nus, a um, tyczą¬ 
cy się Puteolów; rzeazow. Puteo- 
lanum, i, n posiadłość wiejską 
przy PnłeolacLi Puteolani, orum, 
m FutooUnie. 

Futer, pwris, putro t putris, e, 
spró hnialy, zbórwiały, zgniły, 
I oma, fanum;—irzenoś. u) pul¬ 
chny, kruchy, solum. gleba, su lei; 
ó) obwisły, mamuta; lubie/.»y, 
ocali. 

Futeus, i, m. studnia; 2) dół, ja¬ 
ma, p. demittero, wykopać. 

Futide, przt/sf. smroatiwie. — prze¬ 
noś. nieprzyjemnie, z przesadą, 
zbyt wytwornie, dicero, literas 
etpnmare. 

FutidiuaouluB, a, um, nieco prze¬ 
sadny icdantyczny. 

Fucidua, a, ttm, zgiil., zbótwia- 
ły, Stęcbły; — przenoś, cercbrum 
putidłus, głowa przewrócona, czło¬ 
wiek n ©rozsądny; 2) drobiazgo¬ 
wy, poda tyczny, ne aut obsęu- 
rnm sit, aut putidius; 3) przesa¬ 
dny w mowie. 

1. Puto, 1. obcinać, okrzesywać 
vitein 
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2, Puto, 1. obliczać, obraehować, 
Tfttionem cnm publicanis; szczegół, 
pod względem wartości wewnę¬ 
trznej: aj oceniać, szacować, uwa¬ 
lać za co, z podwój, przyp. 4., 
pa Btr- bier. z podwój, przyp. 1, 
quod idononm ad muniendum 
putarent; jam latroncs pntaban- 
tnr; l przyp- 2 wartości: magni, 
plurifl, tanti, i t. p. wysoko, wy¬ 
rój, tak. bardzo, tyle; z przyim. 
pro i 0 przyp.: aliqucm pro lu¬ 
biło; aliąuid pro certo; także: 
aliąuem in p&rentis numero pu- 
tare; aliąnid denariis ąuingentis; 
b) myślóć, mniemać, sądzić, fac- 
ta puta, quaecunque jubes, uwa¬ 
żaj to tak, jakby już było wyko¬ 
nane; zwykło z 4 przyp. i tryb. 
bczok., często z opuszczonćm es- 
se, tempns transmittendum puta- 
vi; na str. bior.: ut putarentur 
etiam cnm numinibus babere ser- 
monem; często samo puto lub nt 
pnto, nawiasowo, jak myślę, jak 
sądzę, at. pnto, est conteuta; 2) 
rozważać, Tozmyślać, roztrząsać, 
multa putans sortemąue animo 
miseratus iniąuam. 

Putrefacio, fóci, factum, S {na 
str. bier. putrelio, factus, beri), 
zgnoić, zrobić zbótwialcm, na str. 
bier. zgnić, zbótwieć, putrefacta 
per imbres; 2) skruszyć, saxain- 
fuso aceto. 

Putresoot putmi, 3. spróchnieć, 
zbótwieć, restis p. in arca. 

Putridus, a, rnn, zgniły, spróch¬ 
niały, zbótwialy. 

Putris, patrz puter. 
Putua, a, um, czysty, jasny,zro¬ 
zumiały, naturalny, putissimae 
orationes. 

Pydna, ac, i. miasto 
nii, stąd: Pydnaei, 
Pydnejczycy. 

Fyga, ae, i. pośladek 

r Macedo- 
orum, m. 

Pyrgo 

Pygmaei, orum, m. bajeczny lud kar¬ 
łowaty w Indyach, Tracyi i Etyo- 
pii, stąd: Pygmaens, a. um, do 
Pigmejczyków odnoszący się- 

Pygmalion, onis, m. wnuk Age- 
nora; 2)króITyru i bratDydony. 

Fylades, ae lub is, m. syn króla 
Strofiusa, przyjaciel Oresta; stąd; 
Pyladćus, a, um, tyczący się Pi- 
ladesa, amicitia, bardzo tkliwa, 
czuła. 

Pyl&e, arom, L wąwozy, Prze¬ 
chody między górami, P. Tauri, 
Amanicae, Susides: także w Tes- 
salii zwane Thermopylae; stąd: 
Pylaicus, a, um, w wąwozach 
mający miejsce, conrenfus, con- 
cilium, zebranie w Termopilach. 

Pylus i Pylo*, i, L imię miast: 
w MesseDii i Elidzie, gdzie pa¬ 
nował Nestor; stąd: Pylius, a, 
um, do miasta Pylos należący: 
rzcojtyw. Pylius, Pylcjczyk (Ne¬ 
stor), Pylius, a, um, do Nestora 
odnoszący się, dies. 

pyra, ae, i. stós drzewa (do pale¬ 
nia trupa); 2) miejsce na górze 
Oeta, gdzie Herkules spalił się. 

Pyramis, Idis, i. piramida. 
Fyramus, i, m. kochanek Tysby. 
Fyramus, i, 7n. rzeka w Cylicyi. 
pyróne, 6s, i. fl) jedna z pięćdzie¬ 

sięciu córek Danausa; ó) córka 
Bebryksa, pochowana w górach 
Pircnejskich, które od nićj wzię¬ 
ły nazwisko; stąd: Pyrenaeos, a, 
«m, od Pireny nazwany, Pire- 
nejski, Pyrcnaeus saltus, Pyre- 
npei montes lub samo Pyrenaeus, 
góry między Hiszpanią i Gallią. 

Fyrethron, lub -um, i, n. zębo- 
wnik, roślina. 

Pyrgt, orum, tn. miasto w Etrnryi; 
Stąd: Pyrgensis, pochodzący z te¬ 
go miasta. 

pyrfio, us, i. mamka dzieci Pry- 
&ma. 
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PyrfipuB, i, *»• mieszanina * trzech 
części miedzi i jednaj złota. 

PyrrhA, to, i Pjjrhe, Ca, Ł. cór¬ 
ka Epimctcnsa, żona Denkaliona; 
2) miasto na wyspie Lesbos; stąd: 
Pynhias, Sdis, ż. pochodząca z te¬ 
go miasta. 

Pyrrbo, Cnis, «* Grecki filozof 
z Elidy, założyciel szkoły Scep¬ 
tyków, stąd: PyrrhonEi, oram, 
w. zwolennicy Pirrona. 

Pyrrtms, i, «. syn Achillesa i 
Dcidamii, z przydomkiem Neo- 
ptolemust stąd: PyrrTdes, act ». 
potomek Pirrnsa, w licz. mnog. 
mieazkańcy Epiru, gdzie Pirrhua 
założył królestwo; 2) król Epiru. 

pythagóraa, ae, m. Grecki filozof 
z wyspy Samos, założyciel filo¬ 
zofii ltalskiój w Erotonie i Me- 
t&poncie w niższój Italii; stąd: a) 
PythagorEus, a, nm, do Pytagora- 

3 QnadrtnUrlafl 

ba odnoszący się; ntmw. Pfar 
goiejczyk, uczeń i zwolennik Pi¬ 
tagorasa; b) PythagoiTcus, n,nm, 
Pitagorejaki; ruczow* PythafoncJ, 
oram, m. Pitagorejczycy. 

Pytho, iw, i* dawne imię okolicy 
w Focydzie przy Parnasie, gdzie 
były Delfy; stąd: a) PythTcua, 
a, nm, pityjski, delficki, Apollo, 
oraculum, tox; b) Pythins, a, nm, 
pityjski, delficki; r2tciow. Pythia, 
ae, i. kapłanka Apolliua w Del¬ 
fach i Pythia, orum, i». igrzyska 
Pityjskie na cześć Apollina przy 
Delfach. 

Python, Ónis, m. wąż wielki mf 
Delfach, którego Apollo zabił. 

Pyxia, Tdis, i. puszeczka do cho¬ 
wania wonnych olejków, robiona 
pierwiastkowo z bnkszpann, a po- 
tćm z żelaza, ołowiu i t. p. 

Q. jako pr7cdimię=Quintns; w wy¬ 
rażenie: S. F. Q. K. znaczy que, 
Senatus Populuaque Komanus. 

Qna, przytł. którędy, pontem fe- 
cit in Histro flnmine, qna copias 
traduccret; qua sex mensibus iter 
fecerat, eadem i Ł d.; dnae crant 
riae, qna ad hibemacnla posset 
erreniri; 2) jakim sposobem, jak, 
Muc, qna reniam? qna facerc id 
possis, nostram nunc accipc men- 
tem; 3) qna-qua, częśdą-czę9cią, 
tak-jak, qua dominns, qna advo- 
cati; 4) ne qna, aby czasem nie, 
aby przypadkiem nie; si qna, je¬ 
żeli tylko, jeżeli jakim sposobem, 
si qna fata ainant; 5) o ile, effu- 
ge, qna potes. 

Quwmmque, lnb qnacunqn*,prty- 
słówek) którędykolwiek, qnacnn- 

qne iter fbcit, qnacnnqne ingre- 
dimnr; qna se cunque tulił, poet 

Quadamtenua» przytK do pewne¬ 
go kresu, punktu, poniekąd. 

Qnftdi, orum, t». lud w południo¬ 
wo wschodniój Germanii. 

Qu*drigeni, ae, a, po czterdzie¬ 
stu. dziesty. 

QuadragSalniua• a, urn, cztcr- 
Quadrigie«, przytl czterdzieści 

razy. 
Quadraginta, czterdzieści. 
Q,rana, tifl, m. czwarta część 
całości: w oduiesieuin do wagi, 
czwarta część funta, trz.y uneye; 
jako pieniądz: czwarta część asa. 

Quadrant&riua, a, nm, to, czego 
bardzo tanio, za czwartą część 
asa dostać można. 
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Qu%dratua, a, ma, czworogr&nia- 
siy; ąuadrato agminc iucedere, 
w szyku czworobocznym postępo¬ 
wać; rstfczoir. quadratum, i, n. 
czworobok, kwadrat 

Qu&driennifl t e, czteroletni. 
Quadriennlum9 ii, rt. przeciąg 
czterech lat. 

Q.u&drif&ri&m, ptty&ł, na czworo, 
dindere. dispcTtire. 

QuadrifiduBt a, um, podzielony 
na czwoio, sudes. 

Quadrig&, ae, ż. zwykle w Ucz. 
mnog. quadrigae, zaprząg cztero- 
konny albo wóz czterozaprzężny, 
aurora quadrigis jam medium tra- 
jeccrat axcm. poet; o gonitwach 
konnych: quum carccribus se ef- 
fudere quadrigae; — przenoś, aut 
equis aut ąuadrigis poeticis; na- 
Tibus atque quadrigis petimns be- 
ne Tivere (usilniej. 

QuadrigariuH, ii, m. woźnica kie¬ 
rujący zaprzęgiem czterokonnym, 
mianow w CyTku. 

Quadrig&tu*, a, um, napiętnowa¬ 
ny wyrażeń em wozu czterekon- 
nego (o stępi u' na pieniądzach). 

Qusdrigula, ae, ż- mały wóz czte¬ 
rozaprzężny. 

Quadr!jugifl» e, i ąuadrijugus, a, 
um, czterozaprzężny, equi; rzeczow. 
ąuadrijugi, orum, m. cztery ko¬ 
nie sprzężone, qpod simul ac seu- 
sere ąnadrijugi. 

Quadrlmus, a, um, czteroletni, 
merum. 

Q.uadria2enfi.rius# a um, zawie¬ 
rający w sobie liczby czterysta, 
cohortea. 

Quadrlngfini, ae, a, po czterysta. 
Qi2&dringenteaimus, a, um, czte- 
ryse ny. 

Quadrlng;er>tit ae, a, czterysta. 
Quadriugenties, przyii czterysta 
razy, sesterumn qu., czterdzieści 
milionów sesierców mniejszych. 

QuedripartituB, a, um, na cztery 
części podzielouy. 

QuadrirSmist is, z. okręt mający 
cztery rzędy wioseł. 

Quadroa 1. obrobić, ociosać w czwo- 
rograu *, — przenoś, należycie co 
zrobić, uzupełnić, wydoskoualic, 
ąuadrandae orationis industria; 2) 
meprzech.byćczwerograniastem; - 
przenoś, przypadać, stosować się, 
ad lub in aliquid; ąuouiam ita 
tibi ąu&drat, ponieważ to się wy¬ 
daje tobie stosowucm, zgadzasz się 
na to; o liczbach: zgadzać się, 
ąuomodo sezcenia codfem modo 
quadrarint. 

Quidrum, i, «- patrz ąuadrus 
O.uadrupedanB, tis, czworonożny; 

galopujący, cwałujący, sonitus, 
tentent cwałującego konia, poet.; 
2) koń, quadropedantum pocto»*a, 
poet. 

O^uadrupea, podis, czworonożny; 
rzeczow. zwierzę czworonożne, qu. 
cursus (koni), poet. 

Q,ua4ruplator, óńs, m. we czwór¬ 
nasób co pomnażający, donosiciel, 
oskarżyciel, skarżący w uadziei 
otrzymania za to nagrody. 

Q,uadruplex, pllcis, poczwómyt 
czworaki. 

Quadruplus. a, um, czworonaso- 
bny, cztery razy tyle mający; iu 
ąuadruplum, we czwórnasób. 

QuadruB, a, um, czworograniasty, 
rzeczow. a) quadra, ac, i. czwo- 
rogran; w licz. mn. skórki z Chle¬ 
ba, których Trojanie zamiast ta¬ 
lerzy używali, patulis nec parce¬ 
le quadri8; w ogóle: czworogra¬ 
niasty kawałek chleba lub placka, 
poet. dividuo łiudetur munere 
ąuadra; bj ąuadrum, i, m. czwo¬ 
rokąt; — przenoś, redigere in qu. 
numerumąuc sententias, uporząd¬ 
kować, w sposób harmonijny wy¬ 
razić. 
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Ou&erito, 1. pilni© poszukiwać, 
badać, wypytywać, śledzić., ali- 
quid. 

Quaero, quaesl?i, lub ąuaesii, 
ąuacsltum, szukać, wyszukiwać, 
badać; w szczegół.: a) starać się 
zarobić, zyskać, rem mercaturis 
faciendis; numos aratro ac manu; 
opus est quaesHo, trzeba zarobić; 
b) szukać napróino, spostrzcdz brak 
czego, quacrit Boeotia Dircen.; a- 
missam occasionem; numerum ju- 
gerum ©t dominorum; 2) prze¬ 
noś. a) starać się zjednać, pozy¬ 
skać, riros ad administrandam rom- 
publicam: a morem sibi aliqua rc; 
gloriam belli domique; z tryb. 
bczok. exaggerare ąuaerit omni vi- 
gilia: stąd: osiągnąć, wyjednać, ho- 
nores alicui; nobilitatem periculis; 
ściągnąć, inridiam iu aliquem; 
b) wypytywać, zapytywać, dowia¬ 
dywać się, aliquem lub aliquid, 
o kogo, o co; a, de, cx aliąuo, 
pytać kogo, ©x ipsis ąuaesiit; ea- 
dcm secreto ab aliis quacrit; zwy¬ 
kle z nast. zdań. pyt., ąuaerant, 
numąuid-; ąuaere, cur?; quid 
quacris? o cóż się pytasz? nie py¬ 
taj, dosyć tego, co powiem; si 
ątiaeris, jeżeli się chcesz dowie- 
dzićć; szczegół, w badaniach nau¬ 
kowych, zadawać pytanie, natura 
fieret laudabile carmen an ano, 
quacsitum est; badać sądownie, 
conjurationem; de tanta re; de 
morte alicujus; de scrvo iu do- 
minum; satis quaesitum videri; 
w ogóle: badać, naradzać się, za¬ 
sięgać rady, tempus profectionis; 
rationem perficiendi; c) wymagać, 
domagać się, czuć potrzebę, elo- 
quentiam; dictatoriam majestatem. 

Quaesltor, (his, f». badacz. 
Quaesitum„ i, n. pytanie, accipe 
quaesiti causam. 

Quaeso, ąuaesiri, 3. prosić, z nast 

Quaeitóriui 

ut i tryb. łącz. quacso a robis, 
ut mihi detis hanc reniam; z sa¬ 
mym tryb. łącz.; ąuoeso. qnae- 
sumus używa się często bez rzą¬ 
du, nawiasowo: tu, ąuaeso, oxo- 
bro ad me scribe; proszę cię, slu- 
chajno, dla Bogal 

Quae*ticulus, i, m. mały zys** 
Quaestio,ónis, i. zapytywanie, ba¬ 
danie, captirorum; magna quae- 
stio est, ważne jest zapytam©; 
qtiaestionis res est; res in 
stione rersatur, zachodzi pyta¬ 
nie; in ąuaestionem rocare, ba¬ 
dać; szczegół, badanie 
ąuaestionem decernere; qu. ha e- 
re (alicujus rei, de lub ex aliquof 
de aliąua roi; ąuaestiones perpe- 
tuae, badania sądowe tyczące się 
przestępstw kryminalnych, odby¬ 
wane pod przewodnictwem preto- 
rów od r. 149 przed ChT? jndox 
ąu&estionis, naczelny sędzia w ba¬ 
daniach spraw kryminalnych; 2) 
przedmiot badania, rzecz do mó¬ 
wienia wzięta, zadanie, główny 
punkt, o który idzie, qu. de na¬ 
tura deorum; Academica. 

Quaeatiunoula • ae, i. małe pyta¬ 
nie, badanie. 

Q,uaeator, óris, m. kwestor, z po¬ 
czątku sędzia do rozstrzygania 
spraw kryminalnych; 2) urzędnik 
zawiadujący skarbem publicznym; 
ąuaestor urbanos, aerarii lub sa¬ 
mo ąuaestor; 3) późuićj konsulom, 
pretorom udającym się na pro- 
wincyą dla objęcia jćj zaTZądu do¬ 
dawano kwestora, do którego 
szczególnićj skarbów ość należała, 
ąueastor prorincialis, proąuaestor. 

Ąu&eatóriua, a, urn, tyczący 6ię 
kwestora, od niego pochodzący, 
kwestorski; porta, brama w tej 
stronie obozu, gdzie był namiot 
kwestora; tzćczow. ąoacstorium, 
ii, n. namiot kwestora w obozie; 



706 O, nam Q,u im t ad 0 ue 

2) będący w charakterze kwesto¬ 
ra, mający stopień kw., legatus; 
rtóCZ0Vf. ąuaestorius, były kwestor. 

Qua*«ta6Bu0, a, om, korzystuy, 
zyskowny, mercatura, ager, annus, 
res; est multo quaestuosius; 2) zho- 
gacony, gens naYigiorum spoliis 
quaestuosa; 3) pilnujący zyska, 
chciwy, homo. 

Qu&68ttir»t ae, i. nrząd kwestora, 
kwestura; także: kassa kwestora; 
translator quaesturae. 

Quaeetua> us, m. nabytek, pecu- 
niae; 6tąd: a) przemysł, rzemio¬ 
sło pracujących za nagrodą, śro¬ 
dek utrzymania się, improbantur 
ii ąuaestns, qui in odia hominum 
incurrunt; b) zysk, korzyść, quae- 
etni habere eliquem lub aJiquid, 
zysk z kogo lub z czego ciągnąć; 
peeufliam in quaestu relinquere, 
dać na procent; antumnus graris 
Libitinae qnaestus acerbae, poet. 
o wielu umierających w porze je¬ 
siennej. 

Qualis, c, jaki. w zapytaniu: co 
za jeden, qnalis est istorum ora- 
tio? co to za mowa tych ludzi? 
w znaczeniu wzgl.: jaki, z nast 
talis lub bez niego, ąualem nosti 
talis est, jest takim, jakeś go po¬ 
znał; nicozu. quale, jakiekolwiek, 
mające jakąś własność. 

Q,ualUoumque, qualecumque, ja¬ 
kikolwiek, jakiebądź własności ma¬ 
jący, nieozn. homines, loeus; 
w znacz, względ. z nast. talis, 
qu*lescumque — viri fuorint, ta¬ 
lem ciritatem fuisse. 

QuaUtaa, atis, i. jakość, własność, 
przymiot. 

Qualiter# prtysl. jak, jakim sposo¬ 
bem, równie jak. 

Qualitercumque, jrrzy&t jakkol¬ 
wiek. 

Qu&loia, i, w. i qualus, i, m. 
koszylc 

Qn*m» przyil jak, zwykle z odpo- 
wiednióm sobie tam, nemo tam 
multa scripait, qu&m sunt nostra; 
szczegół, aj ze stop. najw. i ze 
słowem posse lub bez posse, tak 
jak można, ile być może, de quo, 
quam rerisse potero, dicam; re 
frumcnt&ria, quam celerrime po- 
tuit, comparaU; qu. mazirna pos- 
sum voce dlfco, tak mocnym gło¬ 
sem, jak tylko można; także: qnam 
maaumus numerus, jak najwięk¬ 
sza być może liczba; qu. plurimi; 
qu. angustissimc, longisslmc, diu- 
tissime, l&tissime, qu. prirnmp, 
jak można najprędzej; poet *. noctc 
quam longa est, przez całą noc; 
b) quam, po stop, wyż. jak, ma¬ 
jor quam qui-, większy, jak len, 
który-; major qnam ut-, większy 
jak aby-; non quidqnam libentius 
facio, quam ad te scribo; nihil 
optabilius, quam dignitas; longior 
quam latior, więcej mający dłu¬ 
gości, jak szerokości; non acrior 
quam portinacior, równie natar¬ 
czywy, jak uporny; takie po sło¬ 
wach: maile, praestare, Telle, eta¬ 
tu ere, a szczegół, po wyrazach 
porównawczych, mianow.: aoque, 
supra, ultra, contra, secus, ali- 
ter, alius i t p.; także: ne quis 
Asiae rez sit, quam ille; quam 
pro, jak w stosunku do, castra 
metatus latius, quam pro copiis; 
dimidium tributi, quam quod pcu- 
dere soliti erant; nakoniec po stop. 
najwyż., cum tyranuo, quam qni 
unąuam saerissimo; c) quam przy 
wyrażeniu czasu: jak, niż gdy, 
potćm gdy, seculis multis antę, 
quam~; sezto fero anno, quam-; post 
annum quartum quam-; postea Tero 
quam-; vicessima die quam ciea- 
tus erat, dictatura se abdicarit; 
haec epistoła est pridie data, quam 
illa; 2) dla oznaczenia stopnia: 
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jak, jak bardzo, jak mało, szczegM. 
przy wykrzyknieniachj quam fa- 
miliariter; qoam illitLa dicl cogl- 
tatio doleclat. 

Q.u*mdiu, przyst. jak długo, tak 
długo jak, dopóty dopóki. 

Q,uamlibet» przyst. ile się podoba, 
podług woli, qu. lambc otio; cho¬ 
ciażby nawet, q. infirmas adjuret 
ira manna. 

Q,uamobrem, przyst. pyt. i w zgL: 
dla czego, czemu, dla jakiej przy¬ 
czyny; dla tego, przeto. 

Quampluriinua,qu amprimu m, patrz 

quam. % , , 
Qu*xnqu*m, chociaż, lubo, 

■i nut. tamen lub bez tamen, z try¬ 
bem oznaj.; 2) jednak, wszakże, 
poprawiając rzecz w mowie, quam- 
quam quid loquor? 

Qo*mvU, przyst. jak chcesz, ile 
chcesz, quamyis multos proferre; 
dla oznaczenia stopnia: bardzo, 
quamris copiose dicere; 2) spój. 
chociaż, lubo, zwykle z tryb. łącz. 
qu. in rebus turbidis siut. 

Quinam, przyst. którędy, quum 
circumspectaret, quauam transi- 

rent. 
Quandla, patrz quamdiu. 
QUando, 1) przyst. pyt lub wzgl. 

o! rus, quaudo ego te aspiciam; 
nuando te risuri essemus, non po- 
tui snspicari; nieozn.*. kiedykol¬ 
wiek, ponnm, ne, si,num quau- 
do amici novi reteribus sint an- 
teponendi; 2) spój- przyczynowy, 
ponieważ, quando unam societa- 
tern esse yolumus; czasowy, gdy, 
kiedy, tum, quando misimus. 

Qaandooumquo, przyst. kiedykol¬ 
wiek, qu. trahuni invisa nogotia 
Eomam; kiedyś, qu. mihi poenas 
dabis; czasem się rozdziela, quan- 
do consumet cumque. 

Quandoqut, przyst. kiedykolwiek, 
qu. trabet; kiedyś, nequ. parnia 

hic ignia incendium ingfins exsu- 
adtet; ponieważ; zamiast et quando. 

Quandoqnldem, spój- gdyż, po¬ 
nieważ, kiedy właśnie. 

Q,u&nquam, patrz quamquam. 
Quantitas, wielkość, mno¬ 

gość, ilość, u późu. pis. 
Quanto, patrz quantus. 
(iuan topór©, Inb quanto opere, 

z jak wielką pracą, starannością; 
stąd: w jak wysokim stopnin, jak 
bardzo, ile; często: z odpowie¬ 
dnim: tanto opero, tak bardzo. 

Quantuliia, a, um, jak mały, jak 
drobny, jak szczupły. 

Q,uantuluflcumqae, ąuantulacum., 
quautnlnmc., jakkolwiek mały, do 
hac mea, qnantulacumque est, 
sciontia; rwnow. w rodź. *. jak¬ 
kolwiek mało; czasem 6ię rozdzie¬ 
la: qnantnlnm id cumque est. 

Quantum, patrz qnantus. 
QuantumTlB, ile chcesz, wiole, 
bardzo, quautum?is licet excel- 
las; chociaż, lubo, ille catus, qu. 
ru8licus. 

Quantu», a, um, 1) względó w od¬ 
niesieniu do przesti-zeui, liczby, 
czasu, mocy 1 znaczenia: jak wiel¬ 
ki, jak znaczny, jak długi, jak 
mocny i t. p., quot, quantas> 
qnam ineredibiles hauslt cmdeii- 
tates; quantos acerros scelerum 
reperietis; z poprzedzającćm tau- 
tus, tak wielki, quautus, jaki lub 
jak, tantam dimicationem, quanta 
numquam foit; ze stop. nąjw. i sło¬ 
wem posse, oznacza natężenie, 
czyli nadaje większą moc przy¬ 
miotowi, tauta est inter eos, quan- 
ta esse potest rnazima, morom 
dist&utia, jaka może być najwięk¬ 
sza; quauta mazi ma poterat Ti; 
qu&ntis maximis poterat itineii- 
bus; 2) rfieesow. ąuantum (jako 
przyp. 1 i 4), jak wiele, samo 
lub z przyp. 2, qu. iaportunitatis; 



708 Quantuacumque Qudteni>» 

ąuantnm in ipsis. fuit, ile mogli; 
in ąuantum, jak dalece; ąuanti, 
do oznaczenia wartości, ceuy, jak 
drogo, jak wysoko, emit tanti, 
ąuanti Pythius roliiit; vidc, qoan- 
ti apud nos sis; ąnanti ąnanti, 
tak drogo, tak wysoko, jak tylko 
być może; nakoniec 6. przyp. 
ąuanto, przy stop. wyż. tudzież 
przy słowie praestare i innych 
dających znaczenie wyższości*, ile, 
o ile, im, tćm, ąuanto dmtins 
cousidoro, tanto miki ros vidctur 
obscurior; ąuanto praestat; o ilo 
jest wyższym; ąuanto antecede- 
bat; 3) przysł. ąuantum, jak wic¬ 
ie, ąuantum potest, ąuaut. sen- 
tio; ąuantum przy stop. wyż. 
z nast. eo, im, tem, ąuantum ma- 
gis insinuabant, eo magis-; przy 
stop. najw., ąuantum maxima po- 
tuit voce, jak mógł najgłośniej; 
także: ąuantum potes, ile możesz; 
4) w pytaniach i wykrzyknieniach; 

uantum mutatus ab illo Hectorel 
) ąnantus, ironicznie, jak mały, 

noąuaąuam cum ąnantis copiisan¬ 
tę tenuerat ad Pachynum claasem; 
homunculi ąuanti estis! 

Quantu«oumquef ąuantac., quan- 
tu mc. jakkolwiek wielki, bona quau- 
tacunąue erant; przysł. ąuantum- 
cumąue, ile tylko, debeo, qu. 
possim; 2) jakkolwiok mało zna¬ 
czący. 

Q,uftntuBlibet, ąuantaląuantuml-, 
jakibykolwiek wielki. 

Quantu8Vls, quantav., quautumv., 
jakibykolwiek wielki. 

Quapropter. przysł. dla czego, cze¬ 
mu, qoid sit. ąuaproptcr te evo- 
caio jussi; 2) przeto, dla tego, 
qnapr vos moneo. 

ąuare, przysł. przez co, roulłas 
res iu edictum addidit, ąnare lu- 
xuria reprimeretur; 2) dla czego, 
uoscio ąnare; quid causae fuerit. 

ąuaro cousilium mutaris; 3) stąd, 
pipeto, zatćm. 

Quartanua, a, urn, do czwartego 
nąlożący; szczegół, co czwarty 
dzień przypadający, febris ąuar- 
tana lub samo ąuartana. 

QuartariuBt ii. tn. ćwierć, albo 
czwarta część miary. 

Quartus,a, nm, czwarty; qn.de- 
cimus, czternasty; przysł. ąuartum 
lub ąuarto, czwarty raz. 

Quaai, przysł. jak, jako, ąuasi pa- 
rens; qu. pueri; jakby, jak gdy¬ 
by, quasi consilii sit res: często 
w połączeniu z ita, sic, perindc 
proinde, tam, idem i t. p., sic 
avide arripui, ąuasi Tellem-; c) o- 
koło, prawie, ąuasi decem fiscos: 
est en im ąuasi in ęitrcma pagina. 

QuaailluB, i, w. i ąnasillum, i, 
n. koszyk na wełnę do przędziwa. 

Q,uassatło, <5nis, i. poruszenie, 
wstrząśnicnie, capitis. 

Quas8o, 1. wstrząsać, poruszać, 
alas, capnt, hastam; ramum super 
tempora (uderzać) poct.; często ja¬ 
ko skutek: stłuc, zbić, rozbić, 
podziurawić, nnves ąuassatae (po¬ 
dziurawiono); classis ventis quas- 
sata; ąuassata muri, Tozwaliny 
muru; — przenoś, skołatać, za¬ 
chwiać, nadwerężyć, osłabić, ąuas¬ 
sata respublica; 2) nieprzech.wstrzą« 
sać się; jako skutek, następstwo: 
chrobotać, siliąua ąnassaute. 

O.U&9SUS, a, um, trntesł. patrz 
ąuatio. 

Q,uasBua, us, m. wstrząśnieoie. 
Quatefftcio, f5ci, 3. wstrząsnąć, 
zachwiać, aliąuem. 

Quatenua, przysł. póki, do jakie¬ 
go krosu, qu. tuto posseut, Ita- 
liam spectatum irent: — przenoś. 
a) jak daleko; qu. amor in ami- 
citia progredi debeAt; b) ponie¬ 
waż, q. Tirtntem odimns; 2) w od- 
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niesieniu do czmo: )*k długo, qu. * 
haberem. 

Quater, pnytl. czterykroć; qu- de- 
cies, czternaście razy; ter et (aut) 
qnater i terąue qnaterque, wielo¬ 
kroć, bardzo, wielce, terque qua- 
terque beati. 

Q,uaternlt ao, a, po czterech. 
Quatio, ąuassi, ąuassum, 3. wstrzą¬ 
sać gwałtownie, poruszać, alas, 
caput, aquas, silras; poet-; risu 
populum, śmiech mocny wzbu¬ 
dzać; uderzać, trącać, quatit uu- 
guia campum; aliquem pra© se, 
pędzić przed sobą; jako następstwo, 
rozbić, roztluc, muros arietibus; 
quassae naves; quas$i muri;—prze¬ 
noś. multo tempora quassa mero 
(o człowieku pijanym, rozmarzo¬ 
nym, odurzonym); trapić, aegri- 
tudiue; dokuczać, nękać, oppida 
beilo; mordować, męczyć, equnm 
cursu; także: artus; vox quassą, 
glos zwątiony. 

Q,uatrlduum, i, *- przeciąg czte¬ 
rech dni. 

Q,uatuor, i quattuor, cztery. 
Q,uatuordecim, czternaście, sedc- 
re in quatuęrdecim (ordinibus), 
siedzieć na widowisku na 14 la¬ 
wach dla stanu rycerskiego prze¬ 
znaczonych; należćć do stanu ry¬ 
cerskiego. 

Q,n*tuorvirl, orum, «*. zgroma¬ 
dzenie składające się ze czterech 
urzędników najwyższych w mia¬ 
stach wolnych i osadach czyli 
w municypiach i koloniach; stąd: 
ąuatuorrirttua, us, ». urząd czte¬ 
rech mężów. 

Quftt 1,-kładzie mę zwykle 
po wyrazie i z nim się zrasta; 
niekiedy stoi nie przy właściwym 
wyrazie: pacia erat mediusque bel- 
li = belli pacisque; terra dum 
sequiturque mari—terra mariąne; 
czasem kilka my się powtarza: 

sideraąue ventique; tectumąue la- 
remąue armaąue; que-et, tela in 
hostem, hastaque et gladius; etr 
que, et laudes gratesqóe; 2) cza¬ 
sem wyjaśnia: to jest, largitionea 
temeritatisąue inritamenta; 3) al- 
ho: praecipitare, subjectisąne u- 
rere flammis; 4) lecz: nihil remit- 
tere dehemus, dareąue operam. 

Queis, daw. =: quibus. 
Qu«madmodum, przysL jak, w ja¬ 
ki sposób, praescriberet, qu. nte- 
retur; qu. spero; z nast. sic, ita, 
eodem modo, item i t. p. qu»m- 
aduodnm soles, sic de amicitia 
disputabis.. 

Queo, quivi, lub quii, quftum, 
qulre, módz. 

Quercótum, i, «. las dębowy. 
Q,ueroeuaB a, um, dębowy. 
Queroue, us i. dąb, poświęcony Jo¬ 
wiszowi; 2) poet. wieniec z liści 
dębowych który dawano jako na¬ 
grodę za ocalenie obywatela w cza¬ 
sie wojny, umbrata gerunt cirili 
tempora quercu. 

QuerMa, ae, f. użalanie się, na¬ 
rzekanie, de injuriis; epistoła ple¬ 
na querelarum; poet- odnosi się 
do zwierząt i przedmiotów żalo- 
suy ton wydających, mugire bo- 
ves, atqne omne querolis impleri 
nemus; qucrelas, quas tibia fun- 
dit. . 

Queribundua, a, um, użalający 
się, vox. 

Querimónia, ae i. użalanie się , na¬ 
rzekanie, tersibus impariter junc- 
tis querimoniae inclusae; skarżę- 
nie, criminis, t. j. de crimine; Bo- 
mae qucrimoniae de injuriis ha- 
bebantur. . . 

Q,ueror, questus, 3. żalić się, na- 
rzekać, uskarżać się, suum fatum, 
omnia; injuriam; verba, żałosne 
wyrazy wymawiać; multa qne- 
rens, mocno się żaląc; de aliquo 
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lal de aliąua re, de Mllone ex- 
pulso, a* wygnanie Milona; de 
injuria; z 4 przyp. 1 tr. bezok., 
qnerebatnr abesse tam diu; apnd 
suiquem; cum aliąno lab alicai 
aliquid lub de aliqna re, przed 
kim o co; z nast quod, lcgatos 
miserunt Athenas qucstum, quod-; 
poet o zwierzętach lnb przedmio¬ 
tach smutny glos wydających: 
qucruntur in silvis arcs; fiebilo 
nescio qnid queritur lyra. 

Querulua, a, ura, żalośliwy, sklon- 
ny do żalenia się, senex diffici- 
lis, qnerulns, laudator temporls 
acti se pnero; dolor; yox, aonus; 
o zwierzętach i narzędziach mu¬ 
zycznych wydających glos żało¬ 
sny, poet.: clcadne; quernins vo- 
ineram nidas; flebiles percurrit 
pollice chord&s. 

QaeituR, as, m. żalenie się, na¬ 
rzekanie, effundit pectore questus; 
poet. e słowiku: maestis Ute loca 
qucstibos implet. 

1. Qul, quae, quod (w 6 przyp. 
qui zamiast quo i qua; ąnois lub 
qnis zamiast ąuibus; 1) względ. 
który, która, które, z poprzedza¬ 
jącym lub następującym wyrazem 
wskazującym (mianew. is) stosuje 
się w rodź. i licz. do wyrazu, do 
którego się odnosi, i albo okre¬ 
śla go ściślćj, albo przedstawia 
w związku z tryb. łącz. zamiar 
lub skutek; po wyrazach is, talis 
i t p. podignus, idoneus, i t. p., 
dignus 8um, qui lauder; nemo 
est tam affliclus, qui non possit; 
po esse, reperire, inreuire i t. p. 
z tryb. ozn. lub łącz., snnt, qnos 
jurat; est, qui nec reteris pocula 
Massici spernit; erunt, qui me 
finzisse loquantur; czasem qul 
nie zgadza się w rodzaju z po¬ 
przedzającym, lecz z następnym 
wyrazem; loeus in carcere, quod 

Taliianun appellator; domirilia, 
qnas urbea dicimus: animal ple¬ 
num rationis er consilii, qnem to- 
camns homintm; niekiedy w przyp. 
stosuje się do wyrazu poprzednie¬ 
go, eomm, qnorum consuesti; b) 
quod używa się w zdaniach na¬ 
wiasowych, serri, quod nonqnam 
antea, mann miesi et milites facti 
sant, co nigdy przedtem nie by¬ 
ło, nic miało miejsca; obsides, 
qnod nnlłi antea, Persaa ei dc- 
derunt; częścićj w tym razie kła¬ 
dzie się id qnod, compluribus na- 
ribus fractis, magna, id quod 
necesse er&t accidere, totias exer- 
citu9 pertarbatio facta est; 2) 
w zapytania i wykrzyknienin: Xc- 
nophon qui virl co to za mąż. 
qai mc est confidcntior? 

2 Qui, dawny przyp. 6 od powyż¬ 
szego qaj; .a) względ. in tanta 
paitpcrtare dcccasit, ut, qui effor- 
rotur, vix rcliąuerit, za co byłby 
pochowany; habeo, qai utar; b) 
w pytauiu: jak, jakim sposobem, 
qoi potest esse in ejus modi tmn- 
co sapientia? qui fit Maecenas? 

QuU, spój. ponieważ, bo; poet.: 
quiane, czy dla tego, quiane au- 
xiłio jaratante leratos? quianam, 
dla czego? quianam sententia ro- 
bis versa retro? 

Quloquaa&, patrz qoisqaam. 
Q,uioqai6t patrz quisquis. 
Q,uioum, patrz cum. 
Qulcumqtie, ąuaec., quodc., kto¬ 
kolwiek, cokolwiek, jakikolwiek, 
wszelki, przym. i tzćczow. qua- 
cnmquo rationo potni, placami; 
fortunam, quaccumqne accidat, 
erperiamnr, quicumque is est, kto¬ 
kolwiek ten jest; ut, quodcumque 
veliet, licem facere; boc, quodc. 
est lub rides, to wszystko; quod- 
cumque est lucri, cały zysk. 

Quid, patrz quis. 
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Qtdd*m, ąuaedam, quoddam, zai¬ 
mek nteozn.-pnj/m. jakiś; quidam, 
ąuaedam, ąuiddam, tzćczow. ktoś, 
cos (kiedy jakiój osoby lub rze¬ 
czy wymienić lnb przynajmnićj 
bliżćj oznaczyć nie możemy lnb 
nio chcemy) z przyim. ex lub de 
i przyp. 6; ąuiddam dirinum, coś 
boskiego; inaninmm ąuiddam, coś 
nieżywego; ąuiddam mali, coś 
lego; w licz. mn. niektórzy pe¬ 

wni, niektóro, pewne, ąnaedam 
pewne rzeczy, in ąuibusdam, 
▼ pewnych względach. 

Quidem, spój. właśnie, wprawdzie, 
consnies bonos ąuidcm, sod dun- 
Uxat bonos; dobrych wprawdzie, 
locz tylko dobrych; oritur et qui- 
dem mliąuot diebns, i właśnie 
w kilku dniach; przynajmnićj, mi- 
hi ąuidcm eae rerae yidentur; 
zaiste, fratris mc qoidem pndet, 
ąuidcm—sed lnb vernmt wpraw¬ 
dzie—ale; ne—qnidem, ani—na¬ 
wet; si quidcm, jeżeli właśnie. 

Quidnam, patrz ąnisnam. 
Qnldpiam, patrz quispiam. 
Quldquid# patrz quisqois. 
Qulea, Ctis, i. wypoczynek, wy¬ 
tchnienie, wczas, labomm; ae- 
nectutis; ąnietem capere, wypo¬ 
cząć; mlanow. spoczynek nocny, 
seu, alta; in qniete, wośaie;tra- 
dere se ąuieti, ndać się na spo¬ 
czynek; iread ąnietem; 2)śmierć, 
dura; 3) spokojne życie, pokój, 
diutuma; 4) umiarkowane powie¬ 
trze w czasie wiosennym, si non 
tan ta quies iret frigusąue calo- 
remqHe inter. 

Q,uiesco, quićvi, q nić tura, 3. spo¬ 
czywać, w szczegół, a) spać; poet.: 
o umarłych, sedibus ossa quie- 
mnt; pustać, zaprzestać, wstrzy¬ 
mać się od czego, indoetns pilne, 
trochire, disdTe ąniescit; 2) uci¬ 
szyć się, milczćć, qaum qai- 

escunt, probant; usunąć się od 
spraw publicznych, być nieczyn¬ 
nym, ąuiescendnm in praesenti 
decreTOrnnt; w odniesieniu do 
wojny: zachować się spokojnie, 
nie nalcićć do żadnego stronnic¬ 
twa, quod ąnierim; poet o rzecz, 
nieżyw.: uspokoić się, fiamma 
ąuieńt; alta aeąnora; — przenoś. 
A) dozwolić, ąuiescas; tamen qui- 
escat rem addnei ad interregnum; 
b) ostać, nie mićć znaczenia, ni- 
mia ista potentia in boc solo ge¬ 
nów ąniescit; c) zostać nienaru¬ 
szonym, ąnietura foedera; d) mieć 
pokój, nec nnąnam Syracusas 
ąuieturaa, donec i t. d. 

Quióto, przj/sł. a) spokojnie, Yi- 
vero; hj powolnie, bez zapału, se 
recipcro; ferre aliąnid. 

Quietus, a, urn, spokojny, amnis; 
ąer; aeąnor, poet.; 2) zachowu¬ 
jący się spokojnie, nie należą¬ 
cy do stronnictw, domi ąnietus 
fuit; w odniesieniu do miejsco- 
scowości: spokojny, wolny od za¬ 
burzeń, zamieszek, tribunml; res- 
publica, Gallia; a bello ntąnieta 
esset prorincia; spokojny, łagoduy, 
powolny, homo, animns, sermo. 

o.uilibet, quael., qnodl. każdy bez 
różnicy, wszelki, którykolwiek; 
w liczbie mn. wszyscy; rzeczow. 
ąnodłibet, cokolwiek; w znacz, 
wzgardl. ąnilibet, pierwszy lepszy. 

Quin, spój. (z qni i nc) 1) po 
przeczących zdaniach głównych, 
aby nie, ktoby nie, coby nie, 
czegoby nic, z tryb. łącz. nihil 
praetermisi, qnin scriberem; Mee- 
sanam nemo renit, quln rideret, 
qnnm nemo esset, quin hoo se 
audisse diceret; nihil est tam dif- 
ficile, qnin ąnaerendo inrestigari 

oasit; non qnin, nie dla tego źe- 
y nie, non quin ipse dissentiam; 

non qnin hreriter red di respon- 
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snm potcrit, sed ut-; b) po sło¬ 
wach znaczących powątpiewanie, 
niewiadotność, położonych z prze¬ 
czeniem lub pytaniem, uon dubi¬ 
to, non ignoro, non est dubinm, 
qnjs ignorat? i t. p. że, non du- 
hito, quin mircre, nie wątpię., źe 
się dziwisz; qnis ignorat? quin tria 
genera siut; także: negare non 
poese, qnin reetnm sit; neque 
abest snspicio, quin ipse sibi mor- 
tem conscirerit, że sam sobie 
śmierć zadał; po słowach znaczą¬ 
cych przeszkodę, zwlekanie, wzbra¬ 
nianie, quin, tlóm&czy się, aby 
nie, albo razem ze słowem przez 
rzeczownik słowny, rix resisti pos- 
sc, quin obruatur res, z&Jedwie 
można przeszkodzić zniszczeniu; 
non poterit, quin acciperet, re- 
casare; 2) w zdaniach głównych 
quiu z tryb. oznaj. przy zachęce¬ 
niu lub wyzywaniu, w mowie 
oży wionćj, gwałtownej: czemu nie? 
quin conscendimus equos?; quin 
continetis vocem? z tryb. oznaj. 
rozk. lub łącz., dalćj tedy, nuże, 
quintuuuo rerbodic.; przy wzma¬ 
cnianiu wyobrażeń i stopniowaniu: 
nawet, i owszem, quin etiam, imo. 

O.ninam, quaen., quodn., któryż, 
któraż, któreż? 

Ontnct, patrz quint-. 
Quincunx, uncis, tn. pięć dwu¬ 
nastych części jakiój całości; po¬ 
stać piątki Rzymskiej (v). Kształt 
ten hył używany do sadzenia 
drzew, directi iu quincuucem or- 
diues; obliąuis ordinibus iu quin- 
cuncem dispositis. 

Qulnouplex, pllcis, pięciorakj. 
Q,uindecies, piętnaśćie razy. 
Quindectm, piętnaście, qu-primi, 
piętnastu pierwszych senatorów 
wolnego miasta (municipium). 

Qulnd©cimriri, orum, m. zgroma¬ 
dzenie złożone z piętnasta mężów, 

miano w.: qu. sacris faciundis lub 
samo qu., zgromadzenie kapłanów, 
którym straż ksiąg Sybillijskich 
była powierzona. 

Quingeaftriua, a, um, z pięciuset 
składający się. 

O.uingonl, ae, a, po pięćset. 
Quingentć«Lmua, a, um, pięć¬ 
setny. 

Q,uingenti, ae, a, pięćset. 
Quingexities, pięćset razy. 
Quml,ae, a, po pięć; quini deni, 
po piętnaście; quini riconi, po 
dwadzieścia pięć. 

Quinitno, patrz quin. 
Quinqua*óni, ae, a, po pięćdzie¬ 
siąt. 

QumqnagÓBunu«, a, um, pięć¬ 
dziesiąty ; rieczow. quinquagesima, 
ae, z pięćdziesiąta część, gatu¬ 
nek podatku. 

QuinquagieB, pięćdziesiąt razy. 
Q,uinqu&gmta, pięćdziesiąt. 
Quinquatrus, uum, i. uroczystość 
na cześć Miner wy obchodzona 
przez dni pięć, m&jores, minoree. 

Quinque, pięć; quinque primi, 
pięciu pierwszych senatorów wol¬ 
nego miasta (municipium). 

Qulnquegonti&ni, orum. m. lud 
w Cyrenaice; także: Quinquegen- 
tianae nationes. 

QuinquennaliBt e, pięcioletni, to 
jest, co pięć lat odbywający się 
albo pięć lat trwający. 

Q.ninquennls, e, pięcioletni, ma¬ 
jący lat, pięć, rinum; łub poet. 
obchodzony co lat pięć. 

Quinquennium, ii, n. przeciąg 
lat pięciu. 

Quinquepartitu8, a, um, na pięć 
części podzielony. 

O.uinąueremis, e, mający pięć 
rzędów wioseł; rztczow. ż, okręt 
o pięciu rzędach czyli ławach dla 
robiących wiosłami. 

Quinquoylr, riri, zwykle w licz. 
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mn. zgromadzenie z pięciu mę¬ 
żów złożone, urzędnicy, którzy 
się zajmowali rozdzielaniem grun¬ 
tów, naprawą murów i uregulo¬ 
waniem wypłaty długów i Ł p.; 
quinqueviratus, us, m. urząd pię¬ 
ciu mężów. 

Quinquiee, pięć razy. 
Qnintamia, a, um, do piątego na¬ 

leżący; rzeczow. ąuiutana, ae, t 
jedna z ulic obozu, która także 
służyła za targowisko. 

Q,umtianus, patrz Quintiufl. 
QuintHia, is, «i. mensis, lut) sa¬ 
mo quin, piąty miesiąc zaczyna- 
jąo od marca, późnić] Julius na¬ 
zwany. 

Q,uintius, ii, nazwisko Rzymskie¬ 
go rodu, przym. od Kwincyu- 
sza nazwany; stąd: Quintianus, a, 
um, do Kwincyusza odnoszący się. 

O.uintus, a, um, piąty; przysl. 
ąuintum, w odniesieniu do czasu; 
po raz piąty; quinto, na piątera 
miejscu; u późn. pis. w odniesie¬ 
niu do czasu, po raz piąty. [skie. 

Q,uintua, a, um, przediraię Rzym 
Q,nintu8decimue, a, um, pię¬ 
tnasty. 

O.uippe, spój. służy do zapewnie¬ 
nia i udowodnienia; zapewne, zai¬ 
ste, juici, quippe vides; quippe 
retor fatis, zapewne losy są mi 
na przesz kodzie, (ironiczuie); mo- 
ret me quippe lumen curiae; 2) 
jako, Democrito, ąuippo homini 
erudito; diis carus ipsis, quippe 
teretquater anno revisens aequor 
Atlanticum impune; quippe qui, 
jako ten który; qu. quum; qu. 
ubi, mianowicie gdy. 

Q,uippi&m, patrz quispiam. 
Q,uirina, ae, i. jeden z oddziałów 
ludu Rzymskiego, tribus. 

Q,uirlnu*, i, m. wojowniczy, tak 
zwano Romulusa po jego ubó¬ 
stwieniu, tudzież Augusta; stąd: 

a) Quirinus, a, um, Kwiryńaki, 
Kwirynalski, collis; b) QuirinElis, 
e, Kwirynalski, do Romulusa od- 
uoszący się; rzeczow. Quirtnalia, 
ium, n. uroczystość obchodzona 
na cześć Romulusa d. 17 lutego. 

QuiriB, patrz Quirites. 
Quiritatio, onis, i. żałosny krzyk, 
wołanie o pomoc. 

Quiritea• ium lub um, Kwiryci, 
mieszkańcy Sabińskiego miasta Cu- 
res; po złączeniu się Sabińczy- 
ków z Rzymianami, Rzymian tak¬ 
że nazwano Quirites; populus Bo- 
manus Quiritium lub pop. Rom. 
Quiritesque lub Quirites Romani 
lub populi Romam Quirites; w licz. 
poj. Quiris, Itis, Kwiryta, Rzym¬ 
ski obywatel. 

Qairito» Sre, i dep. ąuirttor, Sri, 
wlaść. wzywać pomocy Kwirytów; 
stąd: uskarżać się, żałośnie krzy- 
czćć, o pomoc wołać, vox quiri- 
tauiium. 

1. Q,u1d, quid, zaim. pył. 1) rze¬ 
czow.i kto? co? quid z przyp. 2 
co, jak wiele, quid pictarum tabu- 
larum; quid inimicitiarum; przyślą 
quid? co? jak? jako wyraz podzi- 
wienia i niechęci: quid f tu me hoc 
tibi m&ndasse existimas? jak to? ty 
sądzisz, żo tobie to poleciłem?; 
quid? eundem destituisti?; często 
także: po co? dla czego? farę, quid 
veniaś?; sed qnid argumentor? quid 
ita? 2) przym. co za jeden, jedna, 
jedno, rogitat, quis vir esset; quid 
hominis sit, co to za człowiek?; 
quid hoc rei est? co to znaczy? 
quid causae est? 

2. Quist quid zaim. nieozn. ktoś, 
coś, rzeczow. z przyp. 2 si quid 
secundi eyeuisset; si quid adyer- 
si accidisset 

3. QuU, quibus, patrz quL 
QuUnam, ąuidnam, któż, kto też, 

cóż, quisnam tuebitur memoriam? 
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czasem znaczy kto, co, numąuis- 
nam praeterea? num quidnara am- 
plius? 

Quispiam, qnaep., quodp., lula rzę¬ 
dów. qiiidpiam i qnippiam, ktoś 
tam, ktokolwiek, coś tam, jakiś 
tam, si pecuniam cuipiam ade- 
mit; quidpiam, prp/słótokowo, nie¬ 
co, niewiele, si grando ąuidpiam 
oocuit* 2) niejeden. 

Quiequ&m,quaequ., quidquam lub 
qnicqnam, kto, ktokolwiek, co, 
et quisquam nu men Junonis ado- 
ret praeterea? cnjusąuam iraperio; 
nec quisquam, i nikt; ne quis- 
quam, aby nikt, nec quidquain, 
i nic; nihil quidqnam, nic w cało; 
qu. unus, ktoś, ktokolwiek, pierw¬ 
szy lepszy; nec qu. anus, ani 
jeden. 

Quiaque, quaeque, quodqne i qnid- 
que, każdy, każda, każde, z zaim¬ 
kami sili, sibi, se, sunę, kładzie 
się albo przed albo po nich;quum 
suo cuique judicio sit ntendum; 
quisque suos patimur manes; di- 
cere nocni ne quemque suo; przy 
stop. wyższym, quo quisque me- 
lior est, im kto jest lepszy; przy 
stop. najw., nobilissimus quisque, 
każdy najszlachetniejszy, to jest, 
wszyscy najszlachetniejsi; doctis- 
simus quisque; antiquissimura quod- 
que tempus, najdawniejsze czasy; 
takie po liczebnikach porządko¬ 
wych : primo quoque tempore lub 
die, jak tylko można najrychlej; 
quinto quoque anno, co piąty rok; 
primom quodque videamns, co 

x najpierwsze zobaczymy; 2) = qui- 
cunque, cujusque populi cives 
ticissent. 

Qulsquiliae, arom, i. śmiecie, wy- 
rzutki;—przenoś.* o ludziach; mo- 
tłoch, hałastra, stek, seditionis. 

QuitquiBv quaeqae, quodquod i 
rzeczow. quidquid lub quicquid, 

Qnoad 

ktokolwiek, cokolwiek, którykol¬ 
wiek, jakikolwiek, quisquis es: 
quoque tempore fuerit; quitquis 
erlt ritae color; dicam, quoquo 
animo me auditnrus est; z przp.2 
deorum quisquis amicior Ania; 
deoram quidqnid regit terras; qu. 
lucis internitebat (wszystko świa¬ 
tło, które-); qnidquid utai oram 
(wszystkie przykrości); quidquid, 
przysłówkowo, dokądkolwiek, im 
dalej, qu. progredior; quidquid 
proferent ar ma; 2) każdy, wszel¬ 
ki, quocnmquc in loco quisquia est. 

Qnitus, patrz queo. 
Qulvis, quaevis, quodvis, i rzeaow. 
quidris, każdy, ktokolwiek, co¬ 
kolwiek, wszystko boz różnicy, 
quiris unus, pierwszy lepszy. 

Quo, przysl. względ. a) przy sło¬ 
wach bytności i spoczynku: gdzie, 
quo loci; stąd przenoś.: a) przed 
stop. wyż. albo: im, z uast ęo, 
tćm, quo difficilius, eo praecla- 
rins; albo z nast. tryb. łącz : aby, 
aby tćm, zamiast, nt eo; quo mi¬ 
nus, po słowach oznaczających prze¬ 
szkodę, si te infirmitas raletudi- 
nis tenuit, quo minus Tenires*. p) 
przez co, skąd, dla czego, quo 
factum est, ut-, skąd poszło, ii-; 
b) przy słowach oznaczających po¬ 
ruszenie: dokąd, que scelestirni- 
tis? stąd przenoś: dla oznaczenia 
a) stopnia: jak daleko, do jakie¬ 
go stopnia, quo amentiae; p) ce¬ 
lu: do czego, quo tandem pecu- 
niam? quo mihi fort a nam? dizit, 
quo rellot aurum. 

Q,u oad, przysl. 1) w przestrzeni: 
jak daleko, dopóki, quoad progre- 
di potuerit;—przenoś, jak daleko, 
do jakiego stopnia, quoad possunt 
cognosci; qu. ejus facere possum, 
tyle, ile zrobić mogę; 2) w odnie¬ 
sienia do czasu: a) dopóki, tak 
długo jak, quoad rixit, Tirtuiom 
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laude crerit; ut, quoad llle TiJ»- 
ret, ipsi eecnm esse non powcnt; 
fti t2, fernim usque m«° tenuit, 
ouoad rennntiatnm eat.Ticisse Boeo- 

; także i tryb. Ucz.; quo*d 
nsqne, tak dlngo aż. 

Quoolrca,tpó). przeto, czasem si« 
rozdziela, qoo, boDe, circa me 
beatu R, poet. , . . 

Qaeeumqcv^przysł. dokądkolwiek, 
rozdziela się • quo 1108 cumqne le- 
ret melior fortuna. 

Quod (rod*- n. od 1. q 
przysl trtffi. ile, jak daleko, qood 
coBtineus memoria sit; qnod sine 
iactnra beri posaet; est quod 
x tryb. ląc*., jest zasada, 3^ po¬ 
wód, est quod gratuler; in mm 
anod te des, nibil est, nie masz 
powodu, potrzeby; stąd: na po¬ 
czątku zdania, quod. dla tego, 
quod te obsecro, ritae me redde 
priori; quod te oro; quod si, a 
jeżeli, jeżeli więc, quod si tibi 
unquam sum visus fonis; q»od m- 
si, i jeżeli nie, jeżeli więc nie, 
quod nisi assidnis teTram insec- 
tabere Tastris; quod ubi, quod 
qmun, gdy przeto; 2) na począt¬ 
ku zdania: quod, co się tyczy te¬ 
ro, że; że, quod scribis te Tcntu- 
rum; quod te petiisse dicis; pnj 
oznaczeniu czasu: inde quod,'od¬ 
tąd jak; dla oznaczenia przyczy¬ 
ny, że, mirari, quod non rideret; 
fecisti mihi pergratum, quod li- 
brum ad me misisti; accusatus 
quod corrumperet juventutcm; con- 
solabar me, quod non dubitabam. 

Quodammódo» przysl- poniekąd, 
w pownym względzie, niejako. 

Q,uoUbet. przysl. dokądkolwiek, 
dokąd się podoba. 

Qnom r: quum. 
Quomlnus, patrz qno. 
Quom6do, prysł, jak, jakim spo¬ 

sobem. 

Qaotus 

Quom5documque» priys/. jakkol¬ 
wiek, jakimkolwiek sposobem. 

Quomódonam, prysł, jakże pne- 

cle. 
Ouónam, przytf. dokąd; prze- 
cTdo czegofąuonamhaec omul* 

auondam.pr:y*f. niegdyś, pmd- 
tóm, populus Romanus qu. 
rfmus eiistimabatur; 2) melaedy, 
czasem, qu. euscitat Mnsam.ki^ 
dyś w przyszłości, nec Romula 
qu. se telloB jactabit 

Quonlam, spój. (od 
bo, ponieważ, gdy. .... 

QnMuam, priysl. dokądkolwiek, 
w którąkolwiek stronę. 

1. Quoque, przysl. także, (me kia 
dzie Się na początku). 

2. Quoque. 1) 6 pnyp. od qnl»- 

S2£*£i 
na wszystkie strony. 

dpaorauB, i ąuorsnm, * . 
kąd, w jaką stronę; P™10^ 
d> czego? w jakim celo? on- bace 
gpectat tam louga oralio t 

ftnot, jak wiele, ile; quot tot, 
ile — tyle; tot - qnot; quot an- 
nis, corocznie. 

Qnotaimi», patrz qoot. 
Quotcumque, ile tylko. 
Quoteni, ae, a, jak wiel » j 

Ąuotldl&nus, a, urn, 
usus, labor, sumptu*; 2) zwyczaj- 
ny, pospolity, verba. 

Quotidie, przysl. codziennie. 
Quotiea, i qnotiens, przysl. ilebroc, 
ile razy; toties — quoties, tyle ra- 

<£Lue»cureque, pnyił. ile razy 

tylko. 
Quotquot, ile tylko. 
Quotua. a, um, jak Uca>Y. Wóry 
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(z porządku), quota hora est, któ¬ 
ra godzina? quotS, o którćj go¬ 
dzinie? quofo quoque loco libebit, 
gdzie się tylko spodoba; quota pars 
terrae, jak mała część ziemi; quo- 
ta pirs laudis, bardzo mała część 
chwały; quotus enim quisqne phi- 
losophoram inrcnitur, jak mała bo¬ 
wiem jest liczba filozofów; quoto- 
cuique lorica est? 

Q,uotu8oumque,qnotac., ąuotnmc., 
jakikolwiek co do liczby, ilości, 
qu. pars, jakakolwiek część, choć¬ 
by najmniejsza. 

Q,uotusquisque, patrz quotus. 
Q,uouaque, przysl. jak długo, do¬ 
póki, do jakiego czasu. 

Q,uum, lub cum, daw. quom, spój. 
(od 1. qui); l) przy oznaczeniu 
czasu: a) gdy, w połączeniu z wy¬ 
razami czas wskazującemi, tum, 
tunc, nunc, jam, także: eo tempo- 
re; fuit ąuoddam tempus, lub samo 
f nit, dies deccm intercesserautit. p.; 
qnum rccte navigari poterit, tum 
naviges; qnum primura, skoro tyl¬ 
ko; często także: quum repente, 
qu. subito, qu. interim 1 t. p.; 
b) ile razy, quura ad aliquod op- 

pidum renerat, in cnbiculnm de- 
ferebatur; Teniebat in theatrum, 
quum ibi conciiium populi habe- 
retur; c) odtąd jak, multi anni 
snnt, quum Fabius in aere meo 
est; d) gdy, z tryb. łącz. czasem 
przeszłym niedok. lub zaprzeszłym 
dla wyrażenia czynności jednoczę- 
snśj lub dawniejszej względem 
zdania głównego: quum pluribus 
Terbieflens peteret, Gaesar manuw. 
ejns prendit; Caesari quum nun- 
ciatum esset, m&turat ab urbe pro- 
ficisci; 2) że, qnum imperium ab- 
rogabat, poterat videri facere id 
juste; praeclare facis, quum pne- 
rum diiigis; 3) chociaż, p&uci po- 
tentes qunm tabnlas emunt, tamen 
diritias rincere nequeunt; 4) przy 
oznaczeniu przyczyny: ponieważ, 
gdy, quae quum ifa siat; 5) 
quurn—tum, jak—tak; nietylko — 
ale też, quum gloria-tum licen¬ 
tia; quum multas oommoditates 
amicitia contineat, tum iila nimi- 
rumpraestat; quum doctrina, tum 
imprimis pietate ercellens; b) 
quum maximc, szczególniój, wła¬ 
śnie. 

R 
B. jako skrócenie—Roraaans w wy¬ 
rażeniu: S. P. Q. R. 

Bablde, przysl. wściekle. 
Babidus, a, um, wściekły;—prze¬ 

noś. namiętny, gwałtowny, ira, fa- 
mes, ventus; — poet. natchniony 
duchem wieszczym, os Sibyllae, 
rabida ora quierunt. 

Rables, Si, i. wściekłość, szaleń¬ 
stwo; — przenoś, gwałtowność, na¬ 
miętne uniesienie, animi; wzbu¬ 
rzenie, Tentorura, noti, coeli ma- 
risąua; także o natchuieniu Sy- 
billi, rabie fera corda tument. 

Babio, Sre, wściekać się. 
Babióae, przysl. wściekle. 
Babioeulus, a, um, nieco wście¬ 

kły; nieco zajadły, Jiterac. 
BabiósuB, a, um, wściekły, szalo¬ 

ny; zapalczywy, fortitudo; poet. 
fagio r&biosi tempora signi (o ka¬ 
nikule). 

Rabirius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: Rabiriauus, a, 
um, do Rabiryusza odnoszący się. 

Babula, ae, «*. zły adwokat, krzy¬ 
kacz. 

Baoemifer, a, um, grononośny; 2) 



717 Bftoemufl 

n wieńczony gronami wmnemi, Bac- 
chus. 

Raoemus, i, m. grono, szczegół. 
winne grono, lecti de vite racemi. 

R&oilius, a, um, nazwiskó Rzym¬ 
skiego rodn. 

RadiŁtue, a, um, promienisty. 
Radieitus, przyst. z korzeniem; 
przenoś, znpelnie, do szczętu, cu- 
pidjtas est tolleuda atque extra- 
heoda rad. 

Radlenia, ae, i. korzonek. 
Radio, i dep. redior, 1. rzucać pro¬ 
mienie, świecić, aliqna re; ra- 
dians, promienisty, luna, astra, 
radiantja iumina solis. 

Radia*, ii, m. pręt, laska; 2) szpi¬ 
ca u kola, radiis rotarum districti 
pendent, wiszą wplecieni w kola; 
3) iglica tkacka, czółenko; 4) ga¬ 
tunek podlugowatych oliwek; 5) 
promień kola; b) promienie świa¬ 
tła, błyskawicy, słońca; radii au- 
rati, korona promienista, promie¬ 
niste otoczenie' głowy. 

Radlz, Icis, ż. korzeń roślin, drzew, 
warzywo, radice9 agere, puszczać 
korzenie: segetem a radicibus 
imis erellere, wyTywać i korze¬ 
niem; 2) osada języka, radix mi- 
cat ultima linguae; 3) podnóże, 
najniższa część góry, skały, domu, 
ab infimis radicibus mon tis; saxo, 
quod Tira radice tenetur, 4) po¬ 
czątek rodu, iisdem, quod nos ra¬ 
dicibus natum; — przenoś, rera 
gloria radices agit; szczegół, po¬ 
czątek, źródło, patientiae; zasada, 
na którćj co polega, iis radicibus 
Cassium delegit. 

Rado, ra9i, rasum, 4. skrobać, 
drapać, gładzić, czyścić; szczegół, 
golić, strzydz, caput et supercilia, 
corpus; — przenoś, u poet. &) iść, 
jechać, płynąć mimo, litora (o że¬ 
glujących); raditur ultima meta 
(o jadących), zbliża się do kresu; 

Rapiditas 

posse potes illos sicco freta ra- 
dere passu, że mogliby suchą 
nogą przebiedz przez morze; za¬ 
miatać, aquilo radit terram; b) 
zrywać, unosić, spławiać, eurus 
radit arva imbribus. 

Haet-, patrz Rb a et. 
Ram&le, is, n. sucha gałąź. 
Rameatum, i, *- oskrobiny, opił¬ 
ki, trociny. 

Rameue, a, um, gałęziowy, z ga¬ 
łęzi, fragmenta. 

Kamnes i Ramncnscs, ium, f». 
jeden z trzech najdawniejszych od¬ 
działów ludu Rzymskiego (pOTÓw. 

Luceres i Tities), z których trzy 
tegoż nazwiska centurye jazdy po¬ 
wstały; poet Ramues = equitcs, 
celsi praetereunt austera poemata 
Ramnes. 

Ramóaus, a, um, galęzisty, rozło¬ 
żysty, oornua cerri. 

Ramulua, i, m. gałązka. 
Ramus, i, m. gałąź, właśc. i prze¬ 

noś.; poet. drzewo i jego owoce; 
w liczbie ran. rosochy, końce u ro¬ 
gów, rami late diffundnntur. 

Rana, ae, z. żaba; r. marina, ga¬ 
tunek ryby morskićj. 

Hancldus, a, um, zgniły, stęchly, 
zgorzkly. 

Ranuneulus, i, m. żabka; żarto¬ 
bliwie: o mieszkańcach Ulubry 
w blizkości bagien Pohtyńskich. 

Rapaoitaa, &tis, z. drapieżność, 
skłonność do zdzierstwa, rabu- 
siostwo. 

Hspax, 5cis, gwałtownie porywa¬ 
jący, ogarniający, rentus, ignis;— 
przenoś, chciwy, z przyp. 2.; 2) 
rabuś, łupieżca, drapieżny, farem 
aut rapacem accusare; łupi; be- 
stiae; poet.: Orcus. 

Rapide, przysl. bystro; porywczo 
prędko. 

Rapiditas, Stis, i. bystrość, pręd¬ 
kość, fluminis. 



Kap id u ■ 718 Bftp&lan 

Bupłdoi, •, om, bystry, gwałto¬ 
wnie porywający, o żyw. i nieżyw. 
istotach; poet.: gwałtowny, flam- 
sna, ignis, Sirius, sol, aestus; — 
przenoś, oratio; rapidus in consi- 
liis (porywczy, zbyt skwapliwy); 
2) drapieżuy, chciwy zdobyczy, 
ferae, poet. 

Baplaa, ae, i. grabież, zdzierstwo; 
poet łup, zdobycz. 

Bajrio, rapui, raptum, 3. chwytać, 
łapaó, arma manu; rapta hasta; 
flammam in foioite (zachwycić, 
złapać); rapinnt ruuntąue, poet., 
mi&naw. prędko zdobyć, castra 
urbesque primo impetu; Syriam; 
poot szybko przebiegać, silvas; 
o wężu: immensoe orbes per hn- 
mam (robiąo wielkie kłęby posu¬ 
wać się szybko); — przenoś, a) o 
rzeczach nicżyw. prędko przybie¬ 
rać, comae nigrum rap u ero colo- 
rem; b) porywać dla siebie, przy¬ 
właszczyć co, commoda ad se; yio 
toriae gloriam ad se; c) chwytać 
z pośpiechem, skwapliwie używać, 
occasionem de die; Yenerem, poet.; 
d) spiesznie odbywać, Tiara, nup- 
tias; 2) prędko zabierać, wydzie¬ 
rać, odiywać, scalas; piłam; cor- 
pus consulis, aures; ossa ab ore 
canis; ab aede funale; lanceam 
oz manibus; repagula de poste; 
ab ubere infantes; także aliąuera 
hinc; sapi a dorao longius; ex 
subsidiariis manipnlos aliquot in 
primam aciem secum; Tumo mil- 
le populos; poet. o żegludze, jeź¬ 
dzić: per aeqnora narem; rapit 
ungula currus; rapimur rhedis; se 
r., pośpieszać; stąd w szczegół. «) 
gwałtownie co porywać, unosić, 
wlec, raptus Hector equis; lem- 
bum rapere, unosić z sobą (o rze¬ 
ce) u poet; do sądu, do więzie¬ 
nia i t p. ciągnąć, in jus ad re- 
gem; ad consulem; e carcore ad 

plum et necem; ad suppliciom* 
jako zdobycz zabierać, porywać* 
coenam; rirgines; armenta sta- 
bulis; stąd: neaow. rapta, ae, ż. 
branka, porwana kobieta, prop- 
ter rapta rum injuriam; i rap¬ 
tum, i, it. zdobycz, rapto lub ex 
rapto rirere; rapto gaudere; stąd: 
rabować, plondrować, Tillas; ra- 
piunt incensa fernntque Pergama, 
poet.; o śmierci: porywać, wy¬ 
dzierać, amicus raptus; labor ra¬ 
pit, u poet; b) — przenoś, limls 
(oculis) rapere, śpiesznie czytać; 
simul tecum solatia rapta, razem 
z tobą porwane pociechy, t. j. zni¬ 
knęły, poet.; przynosić, dostarczać, 
ipsae res Torba rapiunt; porywać, 
prowadzić, in adversum; animum 
in partes rarias, poet.; aliąnem 
rapere in inridiam, in odium, 
wzbudzić nienawiść przeciw ko¬ 
mu; rapi in errorem, być wpro¬ 
wadzonym w błąd; porywać, cią¬ 
gnąć kogo do czego namiętnie, 
homines huc iilnc; rapi cnpidlta- 
te, unosić się chciwością; ad om- 
nes affectus impetu rapi; ad di- 
Yinarum reram cognitionem rapi, 
brać się namiętnie do-; cnpiditas 
ad oppugnandam Gapu&m rapit; 
animus cupidine caecus ad tncep- 
tum scelus rapiebat 

Baptim, $rzy*t. porywczo, spiesz¬ 
nie, rem agere; r. mutatione fao 
ta; haec r. scripsi. 

Kap to, 1. gwałtem ciągnąć, pory¬ 
wać, uzorem, conjugcm; śpiesz- 
nie posyłać, prowadzić, legiones 
huc illuc; włóczyć, poet.: Hocto- 
ra drcum Iliacos muros; riscera 
viri per siItm. 

Kap tor, Cris, m. drapieżca, wy- 
dzieracz, porywacz. 

Kaptos, us, *». porwanie, gwałto¬ 
wno zabranie t sobą. 

Bapftluna, i, n. rzepka 
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B&re, przytl. rzadko. 
Bareaoo » 5re, stawać się rzadkióm, 
rozrzedzać się, nubila. 

Baritas, atis, i. rzadkość, dziur- 
kowstość, in pulmonibus inest 
r.; — przenoś. rzadkość, osobli¬ 
wość. 

B4ro, rzadko, nieczęsto, prodest 
oratio. 

Hartu, a, um, rzadki, dziurkowa¬ 
ty, cribrum; cienki, przezroczy¬ 
sty, tmiica; 2) rozsypany, poje¬ 
dynczy, nieskupiony, loca, aedi- 
ficia; coma, race rai; w znacz, wo¬ 
jennym: porozdzielany, rozsypa¬ 
ny, rań m&gnisque Inter rai iis 
proeliantur; rari oquis insidentes 
juvenes; rari ordines; rarioracies; 
2) gdzie niegdzie znajdujący się, 
w małćj liczbie, fontcs; portus; 
genus (ainiccrum); literae, bene- 
iiciuin; apparent rari nantes; opti¬ 
mum quidque rarissimum; omnia 
pracciaia rara; z przyp. 2: adi- 
tus, (rzadko przystępny, o osobie); 
także: nec Iliacos coetus nisi ra- 
rus adibat (rzadko); stąd: rzadki 
w swym rodzaju, osobliwy, od¬ 
znaczający się, rara quidem spo¬ 
cie, sed rarior artc canendi, u poet- 
i późn. pis. 

Baailia, e, skrobany, wygładzony; 
2) dający się wygładzić, buiura. 

Bas ter, stri, m. lub rastrura, i, i». 
motyka. 

Batio, ónis, ż. rachunek, obracbo- 
wanie, obliczenie, par est r. ac- 
ceptorura et datorura; rationem 
ducere, haberę, referre, inire; 
rationes subducere, conficere, de- 
ferre i t. p.; przegląd statystycz¬ 
ny, carceris; interes, sprawa, ra- 
tio Gallicana, numaria, domesti- 
ca, fori judiciique; civitatis; co- 
mitiorum; i t. p. rationes publi- 
cae privataeque; rationes meae 
tuae i t. d., mój, twój interes, ko¬ 

rzyść; rationes meas restrae sa- 
Inti anteposuissem;— przenoś, ą) 
obrachowanie, wyjaśnienie, zdar 
wauie sprawy, rationem haberc; 
reddere aticujua rei, lub ali- 
cul; reposcere ab a1iqno; inita 
snbdnctaąue ratione. Stąd: a) sto¬ 
sunek, wzgląd, rationem babere 
lub aliquid rationis babere cum 
aliquo (być z kim w stosunkach); 
także: ratio est lub lutercedlt tli- 
cui cum aliquo, zachodzi stosu¬ 
nek; rationem babere^ ducere, 
mieć wzgląd, uważać na co, quo- 
rum (cirium Eoinanorum) Yobis 
habenda ratio est diligenter; 0) 
sposób, prawidło, scribendi; in 
diccndo; r. alicujus; ratio belli; 
rationes beli! gerendi; contra ra- 
tionem belli; baec ratio vatum est; 
rationem inire, reperire, quaere- 
re; vitae rationes susceptae; om¬ 
nibus rationlbus satis facere; po¬ 
rządek, metoda, ratione et ńł; 
r- et numero; modo et r.; lub urzą¬ 
dzenie , układ, własność, gatunek, 
sposób, pontis; rei militaris; yi~ 
tae naturaequo nostrae; pecunia- 
rum; rationes cmtatum; iuris r.; 
quaratione; alia ratione; oj obrar- 
cbowanie umysłowe, myślenie, 
rozważanie; stąd: władza myśle¬ 
nia, rozum, rozsądek, roztropność 
i t p. corpns ita afficiendum, ut 
obedire consilio rationique poait; 
homo rationis particeps; quod no- 
bis nulla ratione factum a Pom¬ 
pejo videtur; ratione providere; 
ratione ac consilio yincere; in rir 
tione esse; ratio non est z tryb. 
bezok. to nie jest zgodne t rozu¬ 
mem. Stąd: a) pobudka, powód, 
zasada, nostra coafinnare aigu- 
mentis et rationibus; rationem ali- 
cujus rei qnaerere, afferre, aubji- 
cere; ad hanc sententiam cum re- 
liquis causis baec quoque ratio 
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eos deducit, quod-; ea rationc, 
qoa ratione; sposób dowodzenia, 
rozumowania, rałionem conclude- 
re, cogere: p) zdania zasadnicze, 
system, umiejętność, ara aut rado; 
r. ant scientia; r. disciplinaque Stoi- 
coram; Epicuri r.; r. rizendi; r. 
cmlis; r. belli; y) zdanie, sposób 
widzenia, mniemanie, in eara ra- 
tienem loqui, scribere; popularis 
(demokratyczny). 

Batioda&tio, ónis, i. rozważanie, 
rozumowanie, wnioskowanie, wnio¬ 
sek. 

Batioainatfrras, a, na, oparty na 
rozumowaniu, z rozumowania wy¬ 
nikający. 

Batiocin&tor, óris, m. rachmistrz, 
biegły w rachunkach; — przenoś, 
ut boni ratiocinatores officiorum 
esse possimus, abyśmy dobrze 
obr&chować, rozważyć mogli na¬ 
sze obowiązki. 

Batiooinor, 1. obr&chować, obli¬ 
czyć; — przenoś, a) rozważyć, ze 
zdaniem względ.; f>) wnioskować, 
wyprowadzać wniosek, ex eo, nti- 
le quid sit; inter se z nast 4 
przyp. i tryb. bezok. 

Batiou&lis, e, tyczący się rachun¬ 
ków, rzeczow. prowadzący rachun¬ 
ki, podskarbi, u późn pis; 2)od¬ 
noszący się do rozumu; rozumny. 

Batis, is, i. tratwa; poet łódź, 
okręt, ratos quassas reficere. 

Batfoneula, &e, i, rachnueczek;— 
przenoś, a) slaby dowód; b) sla¬ 
by wniosek, concludunt ratiun- 
culas. 

Batut, a, um (od reor), obliczo- 
ny, pro rata parte lub pro rata, 
w stosunku, stosunkowo; — prze¬ 
noś. ą) nieodmienny, stały, mo¬ 
ttu Sidorom; cursus lunae; astro- 
rum ordines; b) ważny, pewny, 
nihil fore rafum; id jussum ra¬ 
tom ac firmom futurum; censo- 

riae subscriptiones in perpetuum 
ratae; ebrietas spes jubet esse ra- 
t&s; ratum habere, ducere, za 
pewną rzecz uznawać; facere, po¬ 
twierdzać; mihi ratum est aliquid, 
pochwalam, potwierdzam; neque 
pax rata fuit; poet rata sint y1- 

sa sua, niechaj się spełnią. 
Bauoio, rausi, raasum, 4. mleć 
chrypkę. 

Bauottat, tttis, i. chrypka. 
Baucus, a, um, chrapliwy, o lu¬ 

dziach i źwierzętach; yox rana- 
rum; cornix, cicada; poet: Yicinia 
rauca reclamat., w bliskości daje 
■ię slyszćć głos chrapliwy; rau- 
cum sonare; poet.: wydający głos 
przytłumiony, chrapliwy, flnctus 
Hadriac, fluenta; marmur undae, 
tymp&na, aes r. (o trąbie i tar¬ 
czy); niai rumor jam rancus erit 
factus. 

Baudius, a, um, Raudyjski, cam- 
pi, równina w wyźszćj Italii. 

Bandut, lub rudus, Óris, *». miedź, 
pieniądz miedziany; stąd: rau- 
duscalum, i ;n. mała summa pie¬ 
niężna. 

Bauraoi, orum, m. lud w Gal iii 
nad Benem. 

Rawenna, ae, i. miasto w Gallii 
cyspadańskićj; stąd: Barennas, 
Mis, mieszkaniec Rawenny. 

Bawlt, is, ż. chrypka. 
Bavus, a, um, ciemno żółty. 
Bea, ae, patrz reus. 
Beapse, przyst. (z re eapse, to jest 
ipsa) w istocie, rzeczywiście w rze¬ 
czy samćj. 

Be&te, n. miasto Sabinów; stąd: 
ReatTnus, a, um, do Beaty odno¬ 
szący się i Reatini, orum, f». 
Beatynowie. 

Be&tus, us, m. stan oskarżonego, 
reYocare aliquem ad reatum, aby 
się bronił w przedmiocie oskar¬ 
żenia 
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BebelUtriz, Icis, z. ponawiająca 
wojnę, buntująca się na nowo, 
proriucia. 

Rebellio, Ónis, ż. odnawirfhie woj¬ 
ny, buntowanie się, rebellionem 
facere. 

Rebelii*, e, odnawiający wojnę; 
buntownik, powstaniec. 

Rebełlium, ii, u. =: rebellio. 
Bebello, 1. wznawiać wojnę, bu¬ 
rzyć się; poet. wznawiać walkę, 
tauro mutatus mcmbra rebelio. 

Bebilufl, i, m. nazwisko Rzymskićj 
familii. 

Reboo, are, powtarzać glos, da¬ 
wać odgłos, reboant silvae ot 
Olympus. 

Eecalcitro, ftre, wierzgać, ude¬ 
rzać lylnemi nogami; — przenoś, 
nie dać przystępu, poet. 

Beoalefaoio, i recalfacio, feci, fac- 
tum, 3- odgrzewać,tclum sanguine. 

Beoaleo, fere, znowu być ciepłym, 
fluenta sanguine. 

Reoalesoo, calui, 3. znowu się 
rozgrzewać, właśc. i przenoś. 

Reeandesco, candui, 3. znowu się 
zabielić, zapienić się, nnda; — 
przeuoś.znowu się rozpalić, terra 
aestu; r. ira. 

Becanto, are, odczarować, przez 
czary oddalić, curas; — przenoś, 
odwołać, opprobria, poet. 

Bece cło, cessi, cessum, 3. cofnąć 
się, oddalić się, undao accedunt 
et recedunt; a Mutina; in castra; 
poet o miejscowości: być odda¬ 
lonym, leżćć daleko, Ancliisae do- 
mus recessit; recedentia lougius 
a mari; quae procul recessere; 
lub o miejscach, które na widno¬ 
kręgu giną z oczu dla jadących, 
prorehimur portu, terraeque ur- 
bcsque recedunt; ubi terra reces- 
sit; także e czasie: anni receden- 
tes; 2) odejść, usunąć się, wy¬ 
prowadzić się, wynieść się; o ży¬ 

jących istotach, recede de medio; 
ab armis; a conspectu suomm; 
thalamo; poet: caput (e) cerrice 
recedet, oddzieli się; — przenoś 
o majątku; zginąć, przepaść, być 
straconym, quum res ab eo re- 
cessisaet et ad heredem transisset; 
poet.: zniknąć, in ventos vita re¬ 
cessit; ustępować, pariter Phoe- 
bes, pariter maris ira recessit; 
odstąpić, zaniechać czego, ab ar¬ 
mis; ut a m&ritimis proeliis rece- 
deretur; ab oppngnatione; a ca- 
ritate patriae (wygasić w sobie); ab 
ofhcio, ab acquitate; a rerbo, nic 
dotrzymać słowa; nomen hostis 
a peregriuo recessit, straciło zna¬ 
czenie „obcy’*; res ab usitata con- 
suetudine recedit 

BeoeUo, Ere, podawać się w tył. 
Becens, tis, świeży, nowy, tectc* 
rium calcis, aqua, lac, flos, cae- 
spes, prata, restigia, rulnus, in- 
cendium, dolor, iniuria, yictoria 
i t. p.; rzeczow, recentiores, nowsi (o 
pisarzach); recenti re lub negotio, 
za świeża, natychmiast, na gorącym 
uczynku; recens ab aliqua re, bez¬ 
pośrednio, zaraz po czćm następu¬ 
jący; recenti memoria, za świcżćj 
pamięci; recens a lub ex aliquo lo¬ 
co, lub z samym przyp. 6 miejsca, 
świeżo skąd przybyły; poet.: tepi- 
da caede loeus recens, miejsce, 
gdzie świeżo popełnione było za¬ 
bójstwo;—przenoś. pod względem 
siły: mocny, silny, niespracowany, 
o ludziach i zwierzętach, a szcze¬ 
gół. o żołnierzach, którzy świe¬ 
żo przybyli do liczby walczących, 
nie byli jeszcze znuzeui, rccentes 
defatigatis succedercnt; u on facile 
recentes sustinebaut; także: animus, 
rires; 2) przysłówkowe: świeżo, 
niedawno, dopiero, sole r. orto, 
poet. Borna r. ćondita; r- aocepta 
clades. 
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Baowawo, oćnsui, censllum iccn- 
sum, 2. przeliczyć, przebiegać 
w celu badania, przeglądać, nu¬ 
merom suorum; ezercitum; equi- 
tes (o cenzorze): poet. (o słońcu) 
przebiegać, signa reęensuerat bis 
sol soa; także: przebiegać w myśli, 
rozważać, afbo opowiadać, fortia 
facta. zorze). 

Reoenato, Cnis, i przegląd, (o cen- 
Beoenana, us, m. przegląd, popis, 

agere, (o cenzorze). 
Beoenter, przysl. świeżo. 
Recentdrloua, agor,pole w Sycylii 
należące do skarbu publicznego. 

JĆteoeptaoulnm, i, n. skład, miej¬ 
sce do przechowania, cibi; takie 
* przyp. 3, merdbus; 2) ucieczka, 
miejsce schronienia się, przytu¬ 
łek, hostium, militum; ad detrec- 
tandam militiam. 

Reoeptio, Cnis, t przyjęcie. 
Reoepto, 1. przyjmować, dać 
schronienie, mercatores; 2) śe r. 
udać się, cofać się, poet.: quo Stel¬ 
la se reccptct; 3) wyrwać, wycią¬ 
gnąć, bastam r. ossibns baercntem. 

Receptor* Cris, m. odbierający, 
quasl r. Orientis Occidentisąne, 
u późn.pis.; 2) przechowywacz;— 
przenoś, ipse ille latronum occul- 
tatoret r. locus. 

Reoeptriz, Icis, i. przęchów y wacz- 
ka, pracdarum ac furto ram- 

Reoeptus. a, urn, patrz recipio. 
Receptus* us, m. cofnięcie, nimis 
pertinacis senteutiac; 2) cofanie 
się wojska, pochód odwrotny, 
wsteczny obrot, Caesar receptui 
suomm timens; signum receptui 
dare: receptui canere;—przenoś, a 
maliis consiliis r.: receptom adpoe- 
pitendum nqn babere; canere re¬ 
ceptui a molestiis; szczegół, ucie¬ 
czka, przytułek, receptum habe- 
re ad atiqnem, ad gratiam atque 
amicitiam alicujoa, tatuś receptus 

Recearas, us, m. ustępowanie, co¬ 
fanie się, odwrót, recessum pri- 
mis uttimi non dabant; accessus 
et r. maris, przypływ i odpływ, 
wzbieranie i opadanie; lunae ac¬ 
cessus et r., zbliżanie się do słoń¬ 
ca i oddalanie się;—pTzcnoś. na- 
tnra dedit bestiis accćssnm (po¬ 
ciąg) ad res salutares et ad pe- 
stiferas recessum (wstręt); tum ac¬ 
cessus ad cansam, tum recessus, 
już zajmowanie się sprawą, już 
odstąpienie od nićj; recessus qui- 
dam animi et fuga, brak odwagi; 
2) wydrążenie, spelnuca rasto 
submota recessu; ustronie, oso¬ 
bność, kryjówka, kąt; — przenoś, 
skrytość, in animis homlnum sunt 
tanti recessus. 

Beoidlwua, a, um, odnawiający 
się, powracający, febris; poet. 
Pergama, Troja znowu byt twój 
odzyskująca. 

Beoido, cldi, cSsum, 3. wpadać, 
in aliqnem; — przenoś, ą) in gra- 
Tiorem moTbum, nledz cięższej 
chorobie; spaść, recidit ad ali- 
quem potentatus omms; takie: in 
aliqucm, in caput alicujus; b) 
przyjść do czego, popaść w co, 
ae stanu lepszego w gorszy, cx 
laetitia et roluptate ad luctum 
et lacrimas; ad nihilum; in eam 
foriunam; regiae majestatis impe¬ 
rium eo rccidere; ex ąoantis opi- 
bus quo reddissent Carthaginien- 
sium res; c) wpaść, in periculum; 
ad indibrium, stać się przedmio¬ 
tem pośmiewiska; wpaść znowu, 
wrócić do dawnego stanu, in in- 
Yidiam; in eandem fortunam; in 
antiquam serritutem; recidunt haec 
eodum; d) ąuorsum rccidat Jre- 
sponsum tuum, non magnopere 
laboro, jaki weźmie kierunek, ja¬ 
ki skutek mićć będzie; ej przy¬ 
padać w jakim czasie, in nostrum 
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ammm; in aKorum consulum yI- 
giliam; f) spadać na kogo, ścią¬ 
gać się, m&leficium in aliąuem; 
g) o glosie: zniżać się, contentio 
nimla Tocis reciderat. 

Reofdo, cldi, cisom, 3 obciąć, 
o be rznąć, b&rbam, magnes; od¬ 
ciąć, ca pot, rulnus ense; prze¬ 
ciąć, przerwać, pontem;—przenoś, 
osunąć, ambitiosa ornamenta; quod- 
obstet imperio; wytępić, culpam 
snppłicio; nationes. 

Bedngo, cinzi, ciuctum, 3. odpa- 
sać, rozpisać, tonicas, zonam; 
restis recincta; recingi, rozpasać 
się, rozbierać się; stąd: sumptom 
redngitur anguem, odejmuje wę¬ 
ża, który się naksztalt pasa okrę¬ 
cił, poet. 

fiecino, ćre, śpiewać; 2) brzmieć, 
in yocibns nostrorum recinit quid- 
dam nr bani us; 3) przech. opie¬ 
wać, głosić, cujus recinit jocosa 
nomen imago; lyra Latonam; haec 
recinunt jurenes dictata seuesąuc. 

Rociper-, patrz recuper-. 
Recipio, rSpi, coptum, 3. I) ode¬ 

brać, arraa; pecuiuam mutuam; 
res amissas; se roc., powrócić, 
udać się na dawne miejsce, co¬ 
fnąć się, schronić się, ex Sicilia; 
ad castra; in portom; in silram 
ad suos; intra sua praesidia; si 
legiones se recepissent inde; eo 
se recipere coeperunt; stąd: rato¬ 
wać kogo, uwolnić, wyrwać; ex 
serritute; medio ex hoste recepi; 
zatrzymać sobie, ruta caesa; — 
przenoś, powrócić, se recipere ad 
bonam frugom; se ad reliquam 
cogitationem belli; Tocem ab acu- 
tissimo sono usqoe ad grarissi- 
mom sonom (zniżyć); 2) znowu 
otrzymać, znowu dostać, odzy¬ 
skać, znowu przyjąć, in regnum 
recipi; — przenoś, spiritus et vo- 
Ccm; rec. animum, przyjść do 

Bsolprooo 

przytomności, odzyskać odwagę; 
a lub ex parore se rec., ochłm* 
nąć z przestrachu, przyjść de 
siebie; ex aliąua re; II) przyjąć, 
otrzymać, ferrum (cios śmiertel¬ 
ny); takie: telum toto corpore; ab 
latere aperto tela; frenum r., pod¬ 
dać się; stąd: w szczegół.: aj 
przyjąć kogo, aliąuem; aliąuem 
ad epulas; aliquem in castra, in 
oppidam, in ciritatem, aliquem 
intra fines; aliąuem tecto, oppi- 
dis, urbe et portibus; aliąuem 
domum suam domum ad se ho- 
spitio; recipi in equis; przyjąć 
kogo do stanu, godności, przy¬ 
jaźni i t. p., aliąuem in ordinom 
senatorium; in numemm deorum; 
aliąuem in lidem, in deditionem, 
in amieitiam; in parem conditio- 
nem juris libertatisąue; in fasti- 
gium (na tron); b) zająć, wziąć 
w posiadanie, zdobyć, oppidum, 
castra, ciritatem, prorintias; Si¬ 
cilia recepta; recepto Asculo; rem- 
publicam armis; c) dochód z cze¬ 
go otrzymać, pecuniam ex noria 
rectigalibus; d) o pretorze: no¬ 
men rec. lub nominą, przyjąć 
skargę lub skargi; 2) — przenoś. 
a) przyjąć na siebie, in se religio- 
nem, mand&tnm, offidum, przy¬ 
jąć zobowiązanie, zobowiązać się 
do czego, podjąć się czego, obie¬ 
cać co uczynić, dać rękojmię, in 
se lub sibi lub samo recipere ali- 
quid lub z 4 przyp. i tryb. bezok., 
mihi receperat se defensurum; pro 
aliąuo aliąuid lub de aliąua re; b) 
dozwolić, dopuścić, cunctationem 
res jam non ultra redpit, rzecz 
nie cierpi zwłoki. 

BeoiprĆoo, 1. wracaćtąż samą drogą, 
animam, oddychać; o wznoszeniu 
się i opadaniu morza: in motu reeft- 
procando; reciprocare i redprocari, 
wracać się; ąuinąueremem In ad- 



Beolsus 724 Bioouoi&qo 

Tcrsum aestum reciprocari non 
posse; — przenoś, wzajemnie po 
sobie następować, si ąnidem ista 
sic rcciprocantur. 

Beolsus, a, urn, krótki. 
Beolt&tio, onis, i. odczytywanie, 
literarum; legis. 

Keoitator, oris, m, czytający gło¬ 
śno (w obecności drugich) 

Becito, 1. czytać głośno, publi¬ 
cznie, literas in senatu; łestimo- 
nium; senatom (spis senatorów); 
non recito cuiquam nisi amicis, 
idque coactus. 

Reolamfctio, onis, f. okrzyk naga¬ 
ny, niezadowolenia 

Reclamito, are, opierać się, sprze¬ 
ciwiać się, głośno zaprzeczać. 

Recl&mo, 1. wydawać okrzyk nie¬ 
zadowolenia, sprzeciwiać się, gło¬ 
śno zaprzeczać, alicui; orationi; 
nua Toce omnes, ne juraret, ro- 
clamasse; często samo red.; tak¬ 
że: z 4 przyp. i tryb. bezok., rc- 
clamant omnes Tińdicandam in- 
jnriam; 2) sprawiać odgłos, aequo- 
ra, poct. j oparty. 

Reolinis, e, na tył pochylony, 
Bedlno, 1. w tył nachylać, zgi¬ 
nać, se; scuta; paululum recli- 
natae ąuietem capiunt; redinatus 
in gr&mine, leżący; 2) uchylać, 
odwodzić, nullum a lahore me 
rcclinat otimn. 

Beoludo, clusi, clusum, 3. otwie¬ 
rać, portas hosti; reclusa domo 
rigilare;—przenoś. odkryć, otwo¬ 
rzyć, viam, fontes; ensem, dobyć; 
tellurem unco dente, wzruszyć, 
spulchnić; pectus mucrone, prze- 
szyć; oper ta red., wyjawić taje¬ 
mnice; iram omnem, wybuchnąć 
z gniewem, poet.; 2) zamykać, ali- 
quem;—przenoś, zmienić, non le- 
nis precibus fata recludere, poet. 

Reoognltio, Cnis, i. rozważanie, 
scclerum. 

Recognosoo, nCvi, nYtum, 3. na 
nowo rozpoznawać, badać, rzecz 
wprzód znaną rozbierać, sua; 2) 
przeglądać, agros, numerum mi- 
litum; 3) rozbierać, roztrząsać, 
decretum, codicem, leges; 4) uzna¬ 
wać J wnosić, ex eo recognoscere 
poterit. 

Hecolliąo, legi, lectum, 3. zno 
wu zbierać, captiros; poet.: pri- 
mos annos, od młodnieć; animum 
alicujus r-, przebłagać; se rerol. 
nabrać odwagi; 2) znowu wziąć, 
gladium; znowu przyjąć, par- 
rulum. 

Recólo, colui, cultum, 3. na no¬ 
wo uprawiać, obrabiać, tetrain; 
metalla intermissa; poet.: znowu 
odwiedzać, nemu libenter recolit 
locnm, qui laesit; — przenoś, a) 
znowu się zajmować czćm, ćwi¬ 
czyć się czćm, studia; b) przy¬ 
wracać, na nowo wprowadzać, di- 
gnitatem; c) rozważać, rozmyślać, 
qnae si tecum ipso rccolis; stu¬ 
dio reeolens; d) poet. przypomi¬ 
nać sobie, nam rccolo. 

Reeompóno, posui, posltum, 3. 
znowu uporządkować, comas. 

Roconciliatio, onis, L przywróce¬ 
nie, concordiae; gratiae lub sa¬ 
mo rec., pojednanie. 

Reoonoiliator, ójis, m. pojednaw¬ 
ca, pacis. 

Róconcilio, 1. pojednać, pogodzić, 
inimicos in gratiam, aliqucm cum 
aliquo lub alicui; animum alicu¬ 
jus alicui rec.; 2) odzyskać; przy¬ 
wrócić, Par urn insul&in-,—przenoś, 
ezistimatiouem judiciorum, pa- 
cem, gratiam cum aliquo; con- 
cordiam, amicitiam; diuturni la- 
boris detrimentum. 

Reoonclnno, fire, znowu co zło¬ 
żyć; 2) poprawić, tribus locis 
aedifico, reliqua reconcinno- 
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Reoonditua, a, um, schowany, 
ukryty, locus; venae auri aTgeu- 
tique; rzeczow.: occulta et recon- 
dita templi, wewnętrzne, tajemne 
miejsca świątyni;—przenoś, aj ta¬ 
jemny, sekretny, res, litcrae; 
w odniesieniu do charakteru, skry¬ 
ty, natura tristi ac recondita fuit; 
b) głęboko obmyślony, gruntow¬ 
nie rozważony, sententiae, ratio. 

Recondo, condTdi, conditum, 3. 
/.nowu schować, ukryć, wsadzie, 
gladium in raginam; senatus con- 

•sultum tanquam in vagina recon- 
ditum; poet.; oculos (znowu zam¬ 
knąć); 2) odłożyć, a mianow. a) 
zachować, przechować, rictum 
tectis; b) ukryć, opes; Ascanium 
curva valle; poet.: ensem in pul- 
mone i gladium lateri (zatopić); 
avida recondidit alro (potknął); — 
przenoś, ukryć, zamilczeć, quos 
fama obscura recondidit, poet. 

Beoóąno, coxi, coctum, 3. zno¬ 
wu warzyć, prze warzyć, przego¬ 
tować, Peliam (dlaodmtodnicnia); 
przetopić, przekuć, aurum, en- 
ses; — przenoś, rccoctus scriba, 
który świeżo na ten urząd postąpił. 

Reoordatio, ónis, i. przypomina¬ 
nie, wspomnienie, temporis, pa- 
tris. 

Becordor, 1. przypominać sobie 
co, hujus meriti in me; flagitio- 
rum; desperat! on es eorum; memo- 
riam pueritiae ultimam; de lacri- 
mis; de suis libcris; ze zdaniem 
zaleź, recordor, quąntum nobis de- 
trarerint; z 4 przyp. i tryb. bez., 
hoc mihi jam antę placuisse, po- 
tes ex 8uperioribus meis litcris 
Tecordari; 2) rozważać, myślćć 
o czćm, haec tacitus recordor; 
rirtutem; takie z 4 przyp. i tryb. 
bezok. 

Becreo, 1. odnowić, poprawić, o- 
rzeźwić ożywić, pokrzepić, ali- 

quem lub animum alicujus; men- 
tem; hunc Tigranes reerearit; er 
aliqua re se reereare lub na str. 
bier. reereari, poprawić się, przyjść 
do siebie, ex gravi morbo; także 
o państwie: wzmocnić, do dobre¬ 
go stanu przyprowadzić, Siciliam; 
na str. bier. wzmocnić się, ciritas, 
respublica reereatur. 

Beorepo, are, odgłos wydawać. 
Recresco, crevi, cretnm, 3. odra¬ 
stać, znowu wyrastać, luna qua- 
ter pleno orbe reererit. 

Becrudesco, crudui, 3. odnawiać 
się, Yulnus; — przenoś, na nowo 
się wszczynać, seditio, pugna; 
quae consanuisse Yidebantur, re- 
crudescunt. 

Kectft, priytl. prostą drogą, ten- 
dimus binc recta Beneventum. 

Recte, przytl. prosto, w prostym 
kierunku, aliae suo nutu r. fe- 
rentur (o atomach); — przenoś, a) 
dobrze, należycie, podług przepi¬ 
su, facere, dicere, vivere, con- 
cludere; b) dobrze, pomyślnie, 
szczęśliwie, procedcre, powodzić 
się; pożytecznie, otia recte pone- 
Te; drogo, korzystnie, Yendere. 

Boctio, ónis, i. rządzenie, kiero¬ 
wanie, reipublicae. 

Eector, óris, m. kierujący, cursus 
clephanti; r. navis, sternik; r. et 
gubernator ciYitatis, rządzca; r. 
reipublicae, dyktator; poet. r. 
Olympi, superum, Jowisz; r. pe- 
lagi, maris, Neptun; rt Theba- 
rum, Dolopum, król. 

Beotua, a, um, prosty, nieskrzy- 
wiony, linea; recto itinere contcn- 
dunt; in rectum lub rectum, wprost, 
— przenoś, a) prosty, nic wykwin¬ 
tny, naturalny, cominentarii Cae- 
saris sunt recti; quae sunt recta 
et simplicia, laudantur; rectum 
iu oratione; b) składny, kształtny, 
puella, pięknćj postawy; c) grun- 
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toway, zdrowy, recta consilia da- 
re; d) przyzwoity, prawy, cnotli¬ 
wy, Cassar firmus est et rcctus; 
natura r.; stąd: rzeczne, rectum, 
prawość, cnota, recti pravique 
part es; mens conscia recti; antę 
ocolofi rectum pietasque pudor- 
que coustiterant. 

Be©abo,£re, leżeć, spoczywać, in 
hortulis, sub arbore, sub tegmi- 
ne fagi; solo. 

Beoumbo, oubui, 3. znowu się po¬ 
łożyć, deiu, quum se collcgisset, 
reeubuisse; 2) położyć się, in hor- 
ba, in conclari; si potes Archia- 
cis conrira rocumbcre lectis; 3) 
upadać, opadać, in humeros cer- 
Tix collapsa recumbit; nebulao 
campo recumbunt. 

Heouperatio, dnis, ś. odzyskanie, 
libertatis. 

Boouper&tor, óris, m. odzyskujący; 
w Mcz. mu. recupcratores, zgro¬ 
madzenie sędziów z trzech lub 
pięciu członków złożone, które się 
zajmowało rozstrzyganiem sporów 
w przedmiocie przyznania komu 
własności, późniój w ogóle spra¬ 
wami wymagającymi prędkiego za¬ 
łatwienia; stąd: rccuporatórius, a, 
urn, tyczący się tych sędziów. 

Beoupero, 1. odzyskać, znowu na¬ 
być, rillam suam ab &iiquo; rem 
tuam judicio; suos obsides; — 
przenoś, zjednać, adolescentulos 
laudatione, recuperare roltmtatem 
ejus non potui. 

JBtecurro, curri cursum, 3. w tył 
biodz, cofać się, wracać, o isto¬ 
tach żyw. i uleżywot., właśc. i prze¬ 
noś., ad naros, inque suos fontes 
Tersa recurret aqua; naturam ex- 
pellas furca, tamon usque recur¬ 
ret; poet. o biegu słonecznym i 
upływie lat: sol recurret equis 
conrersis; recurreutes per annos. 

Beourto, ire, biedź uazad, wra¬ 

cać; — przenoś, multa riri rirtu* 
amino rccuie&t: sub noctem cu- 
ra r. 

Beoursus, us, m. bieg odwrotny, 
powrót, ut recursus pateret. 

Beounro, 1. zgiąć w tył, zakrzy¬ 
wić, colla equl; poet. undae re- 
curratae, bieg wody wężykowaty; 
aquas in caput, cofać. 

Becurrua, a, um, w tył zgięty, 
zakrzywiony, cornu recurro inten- 
dit rocem; poet.: hederae serpunt 
nexu recurro, okręcają się węży¬ 
kowato; tectum r., labirynt. 

Reous&Łio, ónis, z. odmówienie, si¬ 
ne rccusatione negotium suscepc- 
runt; 2) zarzut. 

Boo&so, 1. wymawiać się, wzbra¬ 
niać się, sprzeciwiać się, odma¬ 
wiać, nie przyjmować, aliąuem 
disceptatorem; amicitiam populi 
Bomani; z tryb. bezok- mori, fa- 
ccre; z ne i tryb. łącz. sententiam 
ne diceret, recusarit; lub gdy 
poprzedza przeczenie, ze spój. 
quin lub quominus, neqne recu- 
sare, quin armis contendant; mon 
recuso, ąuominus legant; de sti- 
pcudio; nullo recusante, gdy nikt 
się nie sprzeciwiał; także o przed¬ 
miotach nieżyw., ignis non un- 
quam alimenta recusat (przyjmu¬ 
je); w znaczeniu sąd robić zarzut, 
zastrzeżenie, quoniam satis rccu- 
sari. 

Becutlo, cussi, cussum, 3. odbijać; 
2) wstrząsać, utero recusso. 

Bedaotus, a, um, patrz redigo. 
Bedamo, 5re, wzajemnie kochać. 
Bedardesco, Sre, znowu się za¬ 
palić. 

Bedarguo, argui, argfltutn, 3. zbi¬ 
jać dowody, illa redargui possuut; 
redargue me, si mentior, przeko¬ 
naj dowodem; 2) ganić, obwiniać, 
inconstantiam tuam. 

Boddo, reddldi, rcddltum, 3. od- 
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dać, wydać, zwrócić, togo iu> 
co, aliąuem lub aliąuid; se red. 
lub rcddi z przyp. 3 miejsca, 
wrócić dokąd, convivio; reddi te- 
nebris, wrócić do świata podzie- 
mnogo; w szczęgól. a) wydać z sie¬ 
bie, janua stridorem reddit; arte¬ 
ria aspcra auimam respirat et red¬ 
dit; lucern (= >itam) umrzćć; tak¬ 
że: dcbitum naturae, wypłacić 
dług naturze; rerba małe, bene, 
wymawiać; verba novissimaf po¬ 
wtarzać za kim; dictata magistro, 
carmen, i t. p. powiedzieć, odmó¬ 
wić, wyśpiewać; causam, dać, 
przytoczyć, powiedzieć; alicui jus, 
wyrokować; poct.: aliąuem nomi- 
ne, nosić czyje imię, qui te no- 
inino reddet Silvius Aencas;ó) od¬ 
dać, doręczyć, przywrócić, wlaśc. 
i przenoś, literas alicui; Macedo- 
uiam alicui; poenas impietatis; 
przypłacić, ponieść karę za-; suum 
cuiąue honorem; rationem, zdać 
rachunek albo sprawę; judicium, 
dać wyrok; otium; stąd: przy¬ 
znać, ustąpić, dać, zostawić, ur- 
bera ,agros, leges su as; sacra; con- 
nubia; alicui salutem, zostawić, 
przy życiu; reddo ac remitto, 
/rzekara się; ej z podwójnym przyp. 
4* zrobić kogo albo co czćm, wpły¬ 
nąć na jego odmianę, aliąuem fe- 
rocem, iratum ^ placidum; aliąuem 
suum hostem; itinera infesta; lo- 
ca tuta; domum iuanem; rempu- 
blicam fortunatam; na str. bier. 
stać się, ne insolcntiores redde- 
reutur, 2) oddać co za co, wy- 
wzajemnić się, vitam hominis pro- 
vita hominis; beueficium; terrorem 
illatum; responsum red., odpowie¬ 
dzieć; 3) przełożyć, przetlómaczyć, 
latine, verbum pro vcrbo; uec 
vcrbum Verbo curabis redderofidus 
interpreś. 

fiedeznptlo, finis, i. wykupienie, 

okup, eaptivorum; sacramenti, od 
służby wojskowćj; 2) przekupie¬ 
nie, judicii; 3) wzięcie w dzier¬ 
żawę. 

Kedemptor, Óris, zakupujący, 
frumenti; 2) przedsiębietca, podej¬ 
mujący się jakićj roboty za pie- 
niądze. 

BedemptGra, ae, i- podejmowanie 
się czego, up. budowy, objęcie 
dzierżawy. 

Kedeo, redii, redYtum, redire, isć 
naza4i powracać, o żyw. i nie- 
żyw. przedmiotach; a Gaesarc; a 
coena, e prorincia, aedc subur- 
bana rediens; rurę; unde redie- 
rat; ad castra; ad ezercitum; ad 
uarim; in tectum, in urbem, illuc, 
Eomam, lub samo Tedire; nie* 
osob.: postąuam domum reditum 
esi; manerent, dum rediri posset; 
redire viam, powracać drogą, it- 
que reditąue viam toties; redeunt 
gramina campis; arboribus fron- 
des. Stąd: a) o dochodzie: wpły¬ 
wać, pccunia cx metal lis; ex qua 
regione quinquaginta ei talenta re- 
dibant; bj Caesar ad duas legio- 
nes redierat, Cezarowi pozostały 
tylko dwa legiony; collis ad pla- 
nitiem redibat (ginął, kończył się 
w płaszczyźnie); —przenoś, aj in 
gratiam cum aliąuo, pojednać się 
z kim; in amicitiam, znowu się 
zaprzyjaźnić; in Tiara; poprawić 
się, upamiętać się; ad bo, przyjść 
do siebie, wydobrzóć, częąto tak¬ 
że: ad se r., powrócić do swoich 
obyczajów, nałogów; in memoriam, 
przypominać sobie, rozmyślać o rze¬ 
czach przeszłych; b) ad luh in 
aliąuid redire, jąć się czego, przyjść 
do czego, być do czego doprowa¬ 
dzonym, ad gladios; ad manus; 
bona in tabulas publicas redierunt 
(były wystawione na sprzedaż pu¬ 
bliczną); ad interregnum; ad pa- 
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tre*; ąuorum ad arbitrium sarnina 
rerom redeat, na którychby woli 
polegała, od którychby wyroku 
zależała. 

Bedbibeo, bibni, hibttum, 2. wra- 
cać kupno ż powodu dostrzeżonej 
wady; mancipium. 

Redigo, redegit rcdactum, 3. od¬ 
pędzić, odcgnać, hostes aa marę, 
aliąuem ad Capuam; zanieść, zło¬ 
żyć, pecuniam ad ąuaestorcm; pe- 
cuniam in publicum; stąd: a) ze¬ 
brać, wybrać, pecuniam (ex ali- 
qua re); na str. bicr. wpłynąć, 
multum auri redactum; tantum 
aeris rcd&ctum est, ut-; k) pod 
względem liczby: doprowadzić, fa¬ 
milia ad paucos redacta; ad pau- 
cilatem redigi; cx bominum mili- 
bus sexagiąta ad quinque redao 
tum esse; 2) przenoś, a) przywieść, 
in memoriam; rem ad pristinam 
rationem belli; ć) a<^ 
sub aliąuid, do czego doprowa¬ 
dzić; ad internecioncm; ad pacem; 
in unum; ad certum; ad ranum 
et irritum (zniweczy ćV, opanować, 
wziąć, zebrać, przymusić, aliąuem 
lub aliąuid in i sub potestatem 
suaca (alicujus); sub populi R. im¬ 
perium; in servitutcm; in ditionem 
alicujus; aliąuem ad deditionem; 
zamienić, in fonnam prorinciae, 
także: z podwójnym 4 przyp. ali- 
quos infiriniores (osłabić); quae fa- 
cilia ex difficillimis animi magni- 
tudo redegerat (zrobiła); 3) wy¬ 
pędzić wydalić, in exsilium, u 
późn. pis. 

Redimiculum, i, n. przepaska, 
strój głowy lub szyi u kobiet, r. 
mulieri praebeat in collum et cri- 

nea. , 
Bedimio, redimii, redimttum, 4. 
przewiązać, otoczyć, uwieńczyć, 
tempora vitt&; redimitus coronis; 
poet: redimitus tempora ąuercu. 

Bidoleo 

Bedlna o, Tcdćmi, redemptum, 3. 
znowu kupić, odkupić, domum, 
fundum; 2) okupić, otrzymać co 
za co, pacem parte fructuum; pa¬ 
cem obsidibus; largiłione toIub- 
tates militum; belli moram pecu- 
nia; 3) podjąć się czego za zapła¬ 
tę; w nadzieję korzyści, być przed- 
siębiercą, opus; 4) wziąć w dzier¬ 
żawę, rectigalia, portoria, pica- 
rias; 5) wykupić, uwolnić z przy- 
im. a lub ex i przyp. 6 od kogo, 
z czego, a Gallis, e serritute, i 
6 przyp. sposobu (poena, pecunia, 
auro, pretio, suo sangraine, inor- 
te) lub samo red. captiros i t p; 
poct.: corpus, ratować; w znacz, 
sąd.: litem r., skończyć proce* 
przez układ. 

Redintegr&tio, 5nis, ż. odnowienie; 
2) powtórzenie, verbi. 

Redintegro, 1. odnawiać, proelium, 
iram, spem, memoriam potestatis; 
powtarzać, verbum; uzupełniać, 
deminutas copias. 

Reditio, ónis, i- powrót, celentas 
reditionis; reditio domum. 

Rodltus, us, «#- powrót, domum, 
Romam, in Asiam, ad aliąuem; 
reditum babere in ciłitatem; tak¬ 
że: est aliCui roditus in curiam; 
reditu intercludi; 2) przychód, do¬ 
chód, w licz. poj. i od.; 3) o ko¬ 
łowym biegu ciał niebieskich, r. 
solis; — przenoś, pewrót, r- 
rem, ad propositum; r. in amici- 
tiam patet; r- in gratiam lub gra- 
tiae, pojednanie, pogodzenie się, 
przebłaganie. . . 

Redi^iwua» a, um, odświeżony, 
neczow. redivivum, 1 , *• * w 
mn. stare materyały powtórnie do 
budowy użyte. 

Reddieo, olui, 2. pachnąć, wyda¬ 
wać zapach, z przyp 6 redolent 
thymo fragrantia mella; także. 
z 4 przyp-i Tinum; — pr*en0^ 
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okazywać ślady, doctrinam; ex il- 
Lius orationibus Athenac redolere 
Tidentur. 

Redomitns, a, nm, uśmierzony, 
poskromiony. 

Redonea, patrz Rhedones. 
Reddno, 1. wrócić komu, oddać, 
aliąuem diis patriis; 2) odstąpić 
komu, zrzec się, iras et invisum 
nepotem Marti, poet. 

Reduco, duri, ductum, 3. odpro¬ 
wadzić, naprowadzić, przywrócić, 
z przyim. ex lub a i przyp. 6; 
z ad lub in i przyp* 4, często sa¬ 
mo red. aliqucm lub aliąuid wlaś. 
i przenoś, ad officium; ad disci- 
plinam Romanam; przyjąć znowu, 
urorem; przywrócić, regem; 2) 
cofać, wstrzymywać, calculum, 
falces, plantas, hastam, aliąuem 
a morte; reductus, oddalony, na 
ustroniu będący, rallis, sinus; re- 
ducta w rozumieniu Stoików ozna¬ 
cza rzeczy pośledniejsze, niższą 
wartość mające, w przeciwsta¬ 
wieniu do producta, porów, pro- 
ductus. [gis. 

Reductio, ónis, przywrócenie, re* 
Reducto, 1. odprowadzać, exer- 
citum. 

Reductor, oris, m. odprowadzają¬ 
cy, plcbis in urbem. 

Redunous, a, um, w tył zgięty, 
zadarty. 

Bedundantia, ae, z. wezbranie wo¬ 
dy; — przenoś, zbytek wyrazów. 

Redundo, 1. wylewać, wzbierać; 
poet.: aąuae redundatae, wezbra¬ 
ne, wylane z koryta; — przenoś. 
a) być przepełnionym, z przyp. 6, 
miano w. o mowie: red. ornamen- 
tis; h) wyjawiać się, wyświecać 
się, pokazywać się jawnie, ex ea 
causa fedundat reus Postumius, 
pokazuje się widocznie, że Postu- 
miusz jest winowajcą; sermones 
red., dają się slyszćć; ex meo te- 

nui Tcctigali aliąuid etiam redun- 
dabit, coś spłynie, coś pozostanie; 
c) rozciągać się, rozszerzać się, 
nationes in provincias redundare 
poterant; nullum in me periculum 
redundarit ex-; redundat in ali- 
quem detrimentum, calamitas; in¬ 
famia ad amieos. 

Reduyia, ae, f. zanokcica; przy¬ 
słowie: capiti mederi debeo et re- 
duriam euro, zajmuję się fraczka¬ 
mi, a zaniedbuję rzeczy ważniej¬ 
sze. 

Redui, u cis, odprowadzający, to¬ 
warzyszący przy powrocie, Jupi¬ 
ter, to reduce; 2) powracający, 
socli, exercitus, naTis; reducem 
me esse yoluistis, chcieliście, że¬ 
bym wrócił z wygnania, ite redu- 
ces domos; aliąuem reducem siste- 
re domum. 

Refello, felli, 3. zbijać, zaprze¬ 
czać, aliąuem lub aliąuid; poet.: 
crimen ferro, zgładzić, zniszczyć. 

Referoio, fersi, fertum, 4. za¬ 
pchać, zapełnić, cloacas corpori- 
bus; — przenoś, aures istis ser- 
monibus; libros puerilibus fabu- 
lis; librisomniareferserunt; wmó¬ 
wię: skupiać, zwięźle wystawiać 
ut ea, quae refersit perangustc iu 
oratione, dilatet atque explicet. 

Referio, Ire, odbijać, speculi re- 
feritur imagine Phoebus, odbija 
się słońce. 

Refero, tuli, l&tum, ferTe, nazad 
przynieść, odwieźć, aliąuem iu 
castra; frumentnm ad aliąuem; si- 
gna militaria; praedam i t. p.; se 
refeitc lub na str. bier. referri, 
powrócić, Romam; ad philoso- 
phiam; także ut eo se referat ora- 
tio; podobnież: pedem lub gradum 
ref., cofać się; stąd: poet. resti- 
gia, ustępować; o okrętach: refer¬ 
ri, być odpartym, powrócić, na- 
ves eodem, unde esaent profectae. 
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relat&s; me refernnt pedes in Tn- 
nculanum, powracam do Tuslt.; 
o sile wiatrów: referuutur rento 
ad oraa; aaster adrersus retulit 
me Ehegium; o morzu: aestus te 
in portum refert; — przenoś, a) 
stosować, odnosić, originem sui 
ad regem; consilia et facta ad di- 
gnitatfcm; omnia ad suum arbi- 
trium; alienos mores ad suos {po¬ 
rów uy w ać); dirin&tioncm ad natu- 
ram deorurn; omnia ad roluptatem 
corporis; poct. in melius aliąuid 
(poprawić); na str. bicr. referri, 
odnosić się, tyczyć się, stosować 
tnę, hoc refertur ad U: ad virtu- 
tem: leges in historia ad reritatem 
referuutur, in poemateaddelectatio- 
nem; b) donieść, oznajmić, cogno- 
srerent et ad se referrent; legati 
ad regem retulerant; 2) oddać, 
pannum, pateram; aliąuid in pu- 
blicum (do skarbu publicznego);— 
przenoś, a) o dźwiękach i t. p. 
na 6tr. bier. referri, odbić się, so- 
nus reiatus, ut usąue Homam vo- 
ces roferantur; ó) być podobnym, 
naśladować, aliąuem ore; nomino 
avum; animo manibusąue paren- 
tem; cj oddać wzajemuie, salu¬ 
tem alicui, nawzajem pozdrowić; 
graii&m alicui, odwdzięczyć się; 
parpari, wet za wet oddać; poet: 
yicem; d) odpowiadać, zarzucać 
co przeciw czemu, zbijać, quid 
a nobis refertur*? defensioni ali- 
cujus; e)powtórzyć, probra; idem 
illud respousum; poct.: przypomi¬ 
nać, rozważać, refereus convivia; 
f) odnowić, wprowadzić coś no¬ 
wego, cousuetudincm, laudem Va- 
icriae gentis; mysteria, sacra, *r- 
ma (—bellum); o) zwrócić, obró¬ 
cić, skierować, oculos in aliąuem; 
gemraain iiou ad os, sed ad gonas, 
poet; stąd: €) podać, przynieść, 
wnieść, rationes ad aorarium; pe- 

cuniam ad fiscum; magnum pondus 
auri Rom&m; caput ad aliąuem; 
binorum bostium spolia; wpisać, 
zaciągnąć, wnieść, nomen in ta- 
bulas; in tabulas publicas; pecu- 
niam multae nomine; operi pu- 
blico (na budowy publiczne); se- 
natus consultuin; porów, accipio; 
stąd: policzyć między-, umieścić 
w liczbie, przenieść do liczby, in 
reos; in proscriptos lub in pro- 
scriptorum numerum; in deorum 
numero lub numerum; in deos*, 
inter divos, u póżn. pis.; nume¬ 
rum ref., liczyć, poet.; ó)—pne- 
noś. zwrócić, auimum ad rerita- 
tam; przynieść, zanieść, donieść, 
mandata, responsum, sermonem 
ad aliąuem; zdać sprawę, legatio- 
nem, z poselstwa: praerogatiram, 
z glosowania pierwszćj ccnturyi 
zwanćj praerogativa; wnosić, ro¬ 
bić wniosek, poddać pod rozstrzy- 
gnienie, radzić się, ad senatum 
ref. lub samo referre; ad populum; 
ad consilium; ad aliąuem; ad se 
ipsurn, ad animum, namyślać się; 
omnia ad oraculum, radzie się; 
opowiadać, mówić, przytaczać, a- 
liąuid lub z 4 przyp. i tryb. bez. 
talia Toce refert: res horreuda re- 
latu; ąuum relatum legeot. 

Befert, retulit, referre, zaleićć; jak 
wiele: magni, parri, multum, plu- 
rimum, nihil i t. p.; komu: mea, 
tuft, Bua, nostra, restra lub z przyp. 
2. ref. omniuin lub ad aliąuem 
lub z samym przyp. 4.; na czćm; 
z tryb. bez. Iud ze zdaniem zależ., 
quod referret scire; permagni ie- 
ferre arbitror, ut sentiat. 

Befertua, a, um, napełniony, na- 
pcliany, obfitujący z przyp. 2 lub 
6. Gallia referta negotiatorum; in- 
sula referta dmtiis; domicilia 
omnibus rebus referta; takie z 6. 
przyp. i przyim de, lub samym 
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przyp. 0. libri referti de nugis; 
Asia referta. 

Referreo, ćret burzyć się, wrzćć. 
Referresco, Śre, wrzćć, burzyć 
się, kipićć; 2) stygnąć, oratio ro- 
fcrrerat. 

Reficio. feci, fectum, 3. znowu 
robić, ar ma, tela; znowu wy¬ 
brać, tribunos; 2) poprawiać, do 
dawnego stanu przywracać, uzu¬ 
pełniać. ordines, muros, pontem; 
naves, rates, classem, ar ma, aedes, 
fana diruta i t. p. copias, eicrci- 
tum; orzeźwić, pokrzepić, exerci- 
tum ex labore atque inopia; mi- 
litcs quiete; equos, jumeuta; her- 
baa; wyleczyć, saucios; se ref. 
lub na str. bier. refie!, sil nabrać, 
przyjść do siebie; se ex labore; 
cibo somnoąue refici, pokrzepić 
się; także: animum; animos inili- 
tum a terror©, wzbudzić odwagę; 
pod względem potęgi: Lacedaemo- 
monii post Łeuctricam pugnam se 
nunquam refecerunt, już się uie 
dźwignęli; si paulum modo res es- 
seat refectac; 3) mićć skąd dochód, 
zyskać, tantum ex possessionibus; 
plus mercedis ex fundo; nagra¬ 
dzać co sobie, mićć zwrócone wy¬ 
datki, impensas belli alio bello. 

Refigo, fixi, fixum, 3. zdejmować, 
oddńerać co przybitego, tabulas; 
signa templis; leges r., znosić, 
zniszczyć, unieważnić; 2) wbić, 
zapakować, nostra. 

Reflugo, Sre, znowu ulepić, kształ¬ 
cić, cerea regna, poet. 

JJeftAtaa, us, m. wiatr przeciwny, 
Refiecto, fleii, flezum, 3. odgi¬ 
nać, odkręcać, odwracać, na str. 
bier. odwracać się, cemcem; poet. 
longos reflectitur ungues, prze¬ 
kształca się; — przenoś, animum, 
mentes, skłonić do litości, złago¬ 
dzić; poet: orsa in melius;* ani¬ 
mują reflexj, zwróciłem uwagę. 

Rafio, 1. wiać przeciwnie, właśc. 
i przenoś, reflantibus rontis, za 
powiewem przeciwnych wiatrów 
quum fortuna reflarit, affligimur- 

Refluo, fluxi, fluium, 3. nazadpły¬ 
nąć, ambigno cursurefluitquefluit- 
que; 2) rozlewać się, campis, poet. 

Refluus, a, um nazad płynący, 
cofający się. obawa. 

Reformidatio, onis, z. lękanie się, 
Reformido, 1. lękać się, obawiać 

się, bcllum, reprehensionem homi- 
num; z tryb. bezok. lub z nast. 
quod, dicere; reformidare, quod 
Pompejus dixisset; — przenoś, ri- 
tes ferrum, szkodzi im obcinanie. 

Reformo, 1. przekształcać, inną 
postać nadawać, przemieniać, re- 
formatus in annos primos; dum, 
quod fuit antę, reformet; 2) przy¬ 
wracać, paccm, u póżn. pis. 

Refóweo, iovi, fotum, 2. znowu roi- 
grzać, orzeźwić, corpus; artus ad- 
moto igne, rozniecać, ignes tepidos, 
poet.; — przenoś, orzeźwiać, oży¬ 
wiać, cuncta (o pokoju). 

RefrocttrióluB, i refracUŁrius, a, 
um, upomy, kłótliwy. 

Refraea, patrz refren-. 
Refrftgor, 1. sprzeciwiać się, opie¬ 
rać się, być przeciwnym, iść na 
przekor, alicui lub alicui rei; ze 
spój. ne i tr. łącz., pars optima- 
tium refragabatur, ne promissa ci- 
yitatibus persolrerentur;—przenoś, 
gloriao suae. 

Refiróno, 1. wstrzymywać wędzi¬ 
dłem, hamować, equos;— przenoś, 
wstrzymywać, powściągać, juven- 
tutem; aliquem a gloria; licentiam; 
libidines; animum, impetum; poet 
flurios, aąuas. 

Refrico, fricui, fricitum, 1. znowu 
drapać, skrobać, rozdrapać, Tal¬ 
ii us, cic&triccm; — przenoś, odno¬ 
wić, odświeżyć, wzbudzić na no¬ 
wo, desiderium &c dolorom; me- 
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noń&m alicujua rei; 2) nieprzech. 
znowu się objawiać, nec haec, quae 
refrićant. hic me magis angunt. 
lefrigćro, 1. chłodzić, na 8tr. bier. 
ochłodzić się, membra; refrigerari 
umbris; — przenoś, na str. bier. 
stać się oziębłym, być zniechęco¬ 
nym, refrigeratus ab aliqno. 

Refrigeaco, friii, 3. stygnąć, zię¬ 
bnąć, post tela educta refrixit;— 
przenoś, osłabnąć, nstawać, iść o- 
porem, rereor, ne hasta Caesaris 
refriierit; sortes refriieront, usta¬ 
ły, straciły wziętość; Scaurus re- 
friacrat, stracił nadzieję otrzy¬ 
mania urzędu. 

Refringo, fregi, fractum, H. wy¬ 
łamać, wybić, gwałtem otworzyć, 
portas, carcerem; cl au str a, po- 
stes; poet.: ycstes, rozcdrzeć; ■— 
przenoś, powściągnąć, osłabić, Tim 
fluminis, lim fortunac, domina- 
tionem Afhcniensium; poet: po¬ 
konać, Achiros. 

Kefugdo, fngi, fugTtmn, 3. ucie¬ 
kać uchodzić, umykać, uciekać 
się do kogo, szukać przytułku, 
z przyim. cx lub a i przyp- 6, acie; 
z przyim. ad lub in i przyp. 4 
lub samym 4 przyp, Syracusas 
i t. p.: jefugit a litore templum, 
oddala się, odsuwa się-, risa re- 
fugit humus; 2) przech. uciekać 
przed kim lub przed czćm, uni¬ 
kać, judicem; mandatum opus; 
pudore a dicendo; a toto boc gc- 
nere sermonis; poet. z tr. bczok. 
Polybymnia refugit tendere bar- 
byton. 

Refugium, ii, w. ucieczka; 2) miej¬ 
sce schronienia, przytułek. 

Befugus, a, um, uciekający; — 
przenoś, cofający się, ustępujący, 
unda. 

Refulgeo, fulsi, 2. odbijać blask, 
zabłysnąć, zajaśnieć, refulgentia 
arma; Stella rcfolsit, aura auri 

ref.*, sol refulget a liquida aqu* 
Befundo, fildi, fQsum, 3. wyle- 

wać się, wzbierać, stagnS refasa 
vadis; equor refundit in aequer, 
fletu super ora refuso. 

Refutatlo, 5nis, f. zbijanie fa- 
rzutów. 

Refuto, 1. odpierać, ukrócić, znę¬ 
kać, nationes bello; — przenoś, a) 
powściągać, hamować, clamorem; 
cupiditatem; con&tum; b) zbijać, 
maledicta, contraria, testes. 

Regali*, e, królewski, należący 
do króla, sceptrum, potestas; 
poet.: carmen lub scriptum, wiersz, 
pismo głoszące czyny królów; od¬ 
powiadający godności króla, or- 
nątus, magnificentia, animus. 

Regaliter, przyst. po królewsku, oka¬ 
zale, conficere sacrificium; w spo¬ 
sób nakazujący, grożący, regali- 
ter mi nas addere precibus, poet. 

Regero, gessi, gestum, 3- odno¬ 
sić, odrzucać, bumum, tellurem;— 
przenoś, odpierać, zbijać, Stoicos; 
conricia. 

Hegla, ae, i. patrz regiU9- 
Begie, przyst. po królewsku. 
Reglenaea, ium, m. patrz Regin m. 
Regifioe, przy U. wspaniale, oka¬ 

zale, po królewsku, 
Regificue, a, um, wspaniały, oka¬ 
zały, królewski. 

BegilluH, i, f». miasto Sabinów; 
stąd: Regillcnsis, Begilleńczyk; 
2) jezioro w Lacyum; także: la- 
cus R. i Regilli lacus; stąd: Ee- 
gillensis, is, m. przydomek Po* 
stumiuszów (z powodu zwycięz- 
twa odniesionego nad Laty nami 
496 prz. Cbr. |*od dowództwem 
dyktatora Postumiusza); 3) przy¬ 
domek rodu Emiliuszów. 

Begimen, Inis, ii. kierowanie, rzą- 
dzeuie; 2) rządzca, panujący, r 
reTum; 3) poet. narzędzie do kie¬ 
rowania, stćr, regimen flecterę. 
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Regina, ae, i- królowa*, 2) dama 
znakomitego rodu; 3) żona kapła¬ 
na zwanego rex sacrorum;—przo- 
noś. r. pecunia; r. oratio; justitia 
omni um est domina et regina vir- 
tutum. 

Reginua, i, m. Rzymski przydo¬ 
mek. 

Regio, onis, i- (od rego) kierunek, 
linia, recta regione, w prostym 
kierunku; regione platearum, w kie¬ 
runku ulic; regione occidentis, ku 
zachodowi; r. castrorum, linia; de 
regione deflectere, zboczyć; e re¬ 
gione, W prostym kierunku, pro¬ 
sto, moreri; lub wprost naprze¬ 
ciw z przyp. 2 lub 3 lub bez 
przyp., e regione oppidi; e reg. 
unius pontium; esse e reg. nobis; 
acie e regione instructa; stąd: a) 
linia graniczna, granica, zwykle 
w licz. mu. właść- i przenoś. Ro- 
mulus regiones direxit; rcs, quas 
gessimus, orbis tcrrae regionibus 
continentur; stąd: o linii zakre¬ 
ślonej przez augurów, per lituum 
regionum facta descriptio; bj stro¬ 
na nieba, świata, aąuilonaris, 
australis, meridiana; poet.: Yes- 
pertina; stąd: okolica, kraina, po¬ 
le, właść. i przenoś, regiones in- 
habitabtle8; dicendi regio; przed¬ 
miot lub zakres wymowy; officii; 
dzielnica miasta czyli okręg. 

Region&tim, przysl. stronami. 
Regium, ii, n. miasteczko Bojów 

w Galii i Cyspadańskiej (Reggio); 
stąd: Regienses, ium, m. Begien- 
sowie, Reginowie. 

Regiua, a, un, aj królewski, kró¬ 
la, tyczący się, od króla pocho¬ 
dzący, poteatas; bj wspaniały, 
okazały, n-oles, gmach, budowa, 
jam pauca aratro jugera regiae 
moles relinąuent; c) morbus re- 
gius, żółtaczka; 2) rzeczow. aj re- 
gia, ae, ż. mieszkanie królewskie, 

pałac, zamek, Croesi regia Sar- 
des; zamek króla Numy, stąd; 
atrium regium; b) familia kró¬ 
lewska; namiot królewski; gmach 
w Rzymie, dokąd się schodzili 
kapłani zwani pontifices; c) regii, 
orum, 77i. słudzy królewscy; w od¬ 
niesieniu do Persów: wojska kró¬ 
lewskie, wielkorządzcy, dworzanie. 

Regnator, óris, m. władzca, paim- 
jący. 

Regno, 1. królować, panować, rzą¬ 
dzić, Numa regnante, zapanowa¬ 
nia Kumy; poet. z przyp. 2 agre- 
stium populorum; nieosob. Romae 
regnatnm est per septem reges 
(siedmiu królów panowało); regna- 
ri omnes volebant, chcieli, żeby 
król panował, żeby byli rządzeni 
przez króla; — przenoś- panować, 
rozkazywać, rządzić po królew¬ 
sku, stąd o osobach: być samo¬ 
władnym, mićć przewagę, grać 
rolę panującego, w dobrój i złój 
myśli, in quibus (conturiis) tu re- 
guas; vivo et regno: tribunos tan¬ 
tum iicentiae noYem annis, qni- 
bus regnant, sumpsisse; regnan- 
tem audacia Yidetis; o przedmio¬ 
tach uieżywotnych: ignie regnat; 
2) przcch. zarządzać, tylko na Btr. 
bier. poet., reguata rura Pha- 
lanto. 

Regnum, i, n. dostojność królew¬ 
ska, rządy królewskie, regnum 
appetere, sub regno esse; stąd: 
królestwo, kraj rządzony przez 
króla, in Prusiae regno esse; qui 
erant regno ejus fmitimi; poet.: 
o świeci e podziemnym, krainie 
cieniów, Cerberua haec regna per- 
sonat; panowanie, władza, prze¬ 
ważne znaczenie, foreuse, judi- 
ciorum, judiciale; także w złój 
myśli: samowolność; poet. regna 
vini, w czasie biesiady, urząd 
obranej losem osoby, która prze- 

24* 
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pisywała, ile toastów i jaki© mia¬ 
no spełnić. 

Beto, Tcxi, roctum, 3. kierować, 
przewodniczyć, h&bcnas, jatem, 
clarum, currns, motum mnndi, 
dictis animos; 2) rządzić, pano¬ 
wać: rozkazywać, władać, impe- 
rio popu los, rempublicam; 3) ozna¬ 
czać, wytykać, terminos, finos; 
4) prowadzić, poprawić, errantem; 
si peccas, te regere possani. 

Begredior, gressas, 3. wracać, 
ustępować, iść na powrót, regre- 
di quam progredi mało; inde; 
Komam; także: z przyim. ad lub 
in i przyp. 4; w znacz woj. co¬ 
fać się, regrediens, w odwrotnym 
pochodzie;—przenoś, in Iliom an- 
num. 

Begreasus, us, m. ustępowanie, 
cofanie się, powrót, dare a licu i 
regressum, pozwolić komo powró¬ 
cić;—przenoś, ab ira, Ochłodnienie. 

Begula, ae, £. linia, w ogóle; pręt 
prosty, listwa, łata, belka; laska 
miernicza, sznur do pomiaru; — 
przenoś, prawidło, zdanie zasa¬ 
dnicze, consuetudinis; habere re- 
gnlam, qua rera et falsa judi- 
centor; consilia sna ad regulam 
Tirtutis dirigere et referre. 

Baguiaa, i, królik, książę; 2) 
królewicz; należący do familii 
królewskićj. 

Begulue, i, tn. Bzymskie prze¬ 
zwisko. 

Beguato, 1. znowu kosztować; — 
przenoś, odczytać, crebro regusto 
tnas literas. 

Beleio, patrz rejido. 
Beintegro, patrz redintegro. 
Bąjeotineua, a, om, do odrzuce¬ 
nia; rzeczow. rejectanca, 5rum, n. 
odrzutki, wybierki, brek. 

Bejectio, Snis, i- odrzucenie, wy¬ 
rzucenie; — przenoś odrzucenie, 
nie przyjęcie, wyłączenie, alicujus 

lob alicujus rei; r. judicum lub 
samo rejectio; zwalenie na kogo, 
in alium. 

BOjecttm, a, om, wart odrzuce¬ 
nia; rzeczow. rejecta, oram, ». = 
rejecUnea. 

Bejioiendua, a, om, wart odrzu¬ 
cenia, ret rejiciendae i rejicien- 
da=rejoctanea. 

Bejioio, jęci, jectom, 3. rzucać 
za siebie, trzymać z tyło, par- 
nus, poet^ e żołnierzach: in post- 
reznam aciem, w tyle postawić; 
stąd: *) odrzucać, odpędzać, od¬ 
pierać, o ludziach i źwicrzętacb, 
hostem ab Antiocbia; eos in op- 
pidum; capellas, bores; o okrę¬ 
tach: rejici tempestatc;—przenoś, 
a) oddalać, odsuwać, wstrzymy¬ 
wać, odrywać, odciągać, odwo¬ 
dzić, aliquid; aliquid ab aliquo; 
aliqoem a libris; odesłać dokąd, 
rem senatus a se ad popalam re- 
jecit; rem ad noToa consules; rem 
ad Pompejom; ad ipsam te epi- 
stolam rejicie; odłożyć, relląua 
in Januarium ; P> odrzucić, wzgar¬ 
dzić, aliquid lub aliquem; pod¬ 
jąć, zdjąć, zrzucić. Testem ab 
ore; Testem de cotpore; amictum 
ex humeris; sagula; pila, librom 
e gremio; 2) rzucić, cisnąć, te- 
lum in hostem; 3) wdać się w co; 
si huc te rejicis. 

Bel&bor, lapsos, 3. odpaść, pom¬ 
knąć się w tył; płynąć nazad, 
powrócić, in sinus rolabere no- 
stros, powracasz;—przenoś, nunc 
in Aristippi fortim praecepła re- 
labor, poet. 

Belsnguesco, langui, 3 osłabnąć, 
ustać, stracić eiły, odwagę, ocho¬ 
tę, zapał, ardor relanguit; animi; 
nt impetus relanguescat regis. 

Belitio, Snis, i. odnoszenie; — 
przenoś, zwalanie na kogo inne¬ 
go, criminis; 2) powrócenie, po- 
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wtórzenie; 3) wyniesienie, wydo¬ 
bycie;—przenoś. a) sprawozdanie, 
wnoszenie jakiego przedmiotu do 
roztrząsania do senatu; h) opo¬ 
wiadanie, oznajmianie, u póżn. pis. 

Bel&tor, flris, m. sprawozdawca. 
Belar&tio, Ónis, f. rozszerzenie, 
rozwolnienie;- przenoś, ulga, do- 
loris; odetchnienie, odpoczynek, 
rozrywka, auimi. 

Rel*xo, 1. rozwalniać, rozszerzać, na 
str.bier.rozszerzać się; 2) otwierać, 
rozwiązywać/claustra, ora fontibus, 
Tias, tunicarnm Yincula, u poet.; 
3) rozprężać, zmniejszać natęże¬ 
nie;—przenoś. zwalniać, łagodzić, 
risus seyeritatem ac tristitiara rc- 
larat; pater, quidquid astrinxi, re- 
larat, dolor r.f łagodnieje, zmniej¬ 
sza się; często: se rei. Inb samo 
relazare lub ralazari, orzeźwić 
się, odpocząć: relarare animu m; dać 
wypoczynek umysłowi, rozpogo¬ 
dzić umysł; ne noctuma quidem 
quiete diurnum taborem relarau- 
te, gdy nawet nocnym spoczyn¬ 
kiem nie przyniósł sobie ulgi po 
całodziennej pracy. 

Releg&tio, ónis, i. odesłanie, wy¬ 
gnanie. 

Kolego, 1. wywołać, wygnać, wy¬ 
dalić za karę, aliąuem ab aliąuo, 
in aliąuem locum; Cyprum; 2) 
oddalić, daleko usunąć, relegati 
a ceteris; terris gens relegata ul- 
timis; 3) odsyłać, wskazać, stu- 
diosos Catonis ad illud rolumeu 
relegamus. 

Kolego, legi, lectum, 3. na po¬ 
wrót zbierać, filo reiecto (przez 
zwinięcie nici Aryadny); — prze¬ 
noś. na powrót odbyć drogę zno¬ 
wu zwiedzić, litora; nayis He- 
lespontiacas relegit aquas; 2} zno¬ 
wu czytać, odczytywać, scripto- 
rem 1 scripta. [stygnąć. 

Raleuteeoo, óre, znowu slabieć, 

&eligiósuc 

Bolero, 1. podnosić w górę, cor- 
pus e tom; membra in cubitum, 
oprzeć; 2) ulżyć; — przenoś, aj 
złagodzić, zmniejszyć, usunąć, fa- 
mem, sitim, morbum, communem 
casum, luctum; h) przynieść ul¬ 
gę, pocieszyć, pokrzepić; na str. 
bier. doznać ulgi, wydobrzeć, 
wzmódz się, przyjść do zdrowia, 
releretur ut aeger; relcvata res- 
publica, releran cara et mętu. 

Keliotio, Ónis, i. opuszczenie, rei- 
publicae; consulis. 

Beliouua, patrz reliquns. 
Bellg&tlo," ónis, i. przywiązywanie. 
Religio, Ónis, i. bojaźn, cześć, 
uszanowanie względem Boga, re- 
ligio deorum pio cultu continetun 
poram religionem suscipere; rc- 
ligionem minuere; świętość miej¬ 
sca lub przedmiotu, fani; Diana 
loco mutata, Teligionem non ami- 
sit; 2) sumienność, judicis; ho¬ 
mo sine nlla religione, ezemplar 
antiąuae roligionis; nienaganność, 
nieskazitelność, fitae; 3) skrupuł, 
religionem alicui injicere, incute- 
re, offerre, afferre; religione im- 
pediri; rea zenit in religionem; 
4) zobowiązanie, sacramenti, ju- 
risjurandi, officii, societatis; re¬ 
ligione obstringere, constringere 
aliąuem; 5) wina, przewinienie, 
grzech, religio haeret in republi- 
ca; religione aolrere; b) zabobon- 
ność, rana; religiones suscipe¬ 
re. U późniejszych pisarzy zbiór 
wszystkich religijnych zwyczajów 
i urządzeń, stąd: religio Christiana. 

Beligióce, prfytł. sumiennie, wier¬ 
nie, dokładnie, testimonium di- 
cere; promittere; święcie, reli¬ 
gijnie, templum religiósissime co- 
lebant. 

Beligióaus, a, nm, sumienny, 
praebuit se in testimonio religio- 
sum; religiosum ost, jest rzecz 
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sumienia; ścisły, dokładny, auc- 
tor, aures; święty, religijny, quid- 
quid religiosissimum in templis 
erat; r. dies (o dniu bitwy nad 
rzeką Alią), dzień żałoby. 

Beltgo, 1. związać, mauus post ter- 
gum; comam; 2) uwiązać, przywią¬ 
zać, aliquid aliqua re, ad aliquem 
locum; poet.: classem ab aggere 
i clasem litore. 

Bellno, levi, litum, 3. podbierać, 
mella servata tkcsauris, poćt. 

Belinguo, Ilqui, lictum, 3. zosta¬ 
wić gdzie, aliąucm lub aliquid; 
aliąuem ad lub apud ezercitum; 
relicto in Hispania Hannibal ; le- 
gatum castris praesidio; quod si~ 
tis Tisum est praesidio castris; le¬ 
gionem in praesidio; paululum 
frumenti; opuścić, patriam; Bri- 
tanniam relictam eonspicere; 2) 
zostawić po sobie, domnm horo- 
ditatC; fun los: aliąuem (tcstamen- 
to) hcredrm; aliquein successorem; 
renrpublicam alicui, filios, tibe- 
ros; historiam; reliquit scriptom; 
aeriB alicui aliąuantum; memo¬ 
riału nullam; famam sui; 3) zo¬ 
stawić, dać, pozwolić, equitatus 
partem; nullum granum, nares 
m&nes; sibi spatiuia delibcrandi; 
sibi tempus ad aliąuid; tempus 
munitioni; facultatem sui coili- 
gendi: na str. bier pozostać, re- 
linąuitąr tempus, via, fuga, spęs 
i t. p.; także: ze spój. ut i tr. łącz. 
reUnąuitur, ut ąuiescamus; opu¬ 
ścić, wystawić, urbcin diroptio- 
ni; relictis iis, quae occupaverat; 
2) opuścić, porzucić, aliąuem; do- 
mos; loca superiora; rem; rclin- 
quit aliquem animus, mdleje; lub 
anima, umiera; zaniechać, za¬ 
niedbać, porzucić, puścić mimo, 
jus suum, injurias; caedcs (nie 
wspomnieć); relictis omnibus re¬ 
bus (zaniechawszy). 

Rełląuiae, 5rum, i. ostatki, resit- 
ki, szczątki, copiarum,vini* cibi; 
coujurationis; rei. terra condere 
(o popiołach umarłego). 

Reliąuua, a, um, pozostały, ru¬ 
sztujący; tuczów. reliąuum, i, «• 
i w licz. mu. pozostałość, reszta; 
reliquum est, z nast. ut i tryb. 
łącz. lub samym tryb. łącz. reli- 
quum est, ut egom et mihi con- 
sulam, pozostaje, abym sam so¬ 
bie radził; rei. est — proseąuar. 
nihil est reliąui, nic nie pozo¬ 
staje; reliąuum facere aliquid, 
pozostawić, także: opuścić ali¬ 
ąuem, przy życiu zostawić; quod 
fortuna reliąui fecit; nibil reli¬ 
ąui facere, nic nie zostawić albo 
nie zaniedbać, wszystko zrobić, 
co tylko można; 2) o długach: po¬ 
zostały, nicdoplacony, quum tan- 
ta rcliąua sint; 3) w odniesieniu 
do czasu: pozostały, przyszły, in 
reliąuum tempus, na przyszłość; 
3) inny, drugi, ut ei magistratus 
reliąui ornnes parerent; cxerci- 
tus; reges; privata aediticia; quod 
reliąuum est, zresztą, co do re¬ 
szty; także: de reliąuo; reliąui, 
inni; rcliąua, inne rzeczy, lub 
przytt. wreszcie. 

Relltgio, patrz religio. 
Reluceo, luxi, 2. odbijać światło, 

świecić się, freta lgm relucent. 
ReWceaoo, luxi, 3. znowu zaja¬ 

śnieć, solia imago. 
Reluctor, 1. pasować się, opierać 

się, hostis reiuctans; — przenoś. 
sprzeciwlać »ię, z preyp* 3 lub 
samo ret. 

Remando, 1 nawzajem kazać po- 
wiedzićć, oświadczyć, remanda- 
tum Pyrrho a senatu est, z 4 
przyp i tryb. bezok u póżn. pis. 

Remtneo, mantu zaansum, 2. po¬ 
zostać, domi; Ronaae; ia aliąuo 
loco; ad urbem; lub samo rem 
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pars intcgra remanebat; przenoś, 
si ulla apud yos memoria rema- 
net ati mei; gloria remansit 

Hamana!o, Cnie, i. pozostanie. 
Remedium, ii, *■ lekarstwo; 

przenoś, pomoc, środek zaradczy, 
timoria lub timori; ad dolorem 
tolerandnm; r.ezercitusdeficientis. 

Bemeo, 1. powracać, aerrem.; vic- 
tor ad Argos; urbes patrias. poet. 

Bemótior, monsus, 4. znowu mie- 
nyć;—przenoś, iść nazad tąż sa¬ 
mą drogą, stadium; bier.: romen- 
bo spatio, poet.; znowu uważać, 
ritc astra. 

Hemez, rćmlgis, m. robiący wio¬ 
słem, majtek ; poet. w znaczeniu 
zbiorowćm, renie* zamiast remiges. 

Remi, orum, lud w Belgii. 
Remigatio f 5nis; z. robienie wio¬ 

słem. , 
Remigium, ii, *• cały przyrząd po- 
trzebuy do robienia wiosłami; wio¬ 
sła, nudum romigio latus; poet.. 
o skrzydłach Merkurego i Dcda- 
la: vo)at per aera remigio alarum; 
sacravit remigium alarum (suarum); 
*2) robienie wiosłami; 3) majtko¬ 
wie, remigium classichpie mili- 
tes evecti. [“^c* 

Bemigo, 1. robić wiosłami, ply- 
Remigro, 1- powrócić na swoje 

miejsce, na powrót m wprowa¬ 
dzić, właśc. i przenoś. Bomam 
łub z przyim. in, ad i 4 przyp. 
in locum; ad justitiam. 

Reminiaoor, sei, przypominać co 
sobie, przywodzić ce sobie na pa¬ 
mięć, Yeteris famae; amicos; 2) 
wymyślić, plura bona; 3) rozwa¬ 
żać, ea potios reminiscore. 

BemSsoeo, miscui, mistum lnb mii- 
tum, 2. pomieszać, tera falsis. 

BemUrne, przyzl. zwolna, łagodnie, 
u tram seYere agere malit, an re- 

misse. . , . . 
Bemiaaio, ónis, z. odesłanie pu- 

Bemitto 

szczenię od siebie; 2) 
superciliorum: r. vocis, znuenie 
głosu;-przenoś. «) r. enum, ro¬ 
zerwanie umysłu ; rozrywka, ode¬ 
tchnie; b) zwolnienie, zmniej¬ 
szenie, zlagotomepoeuae.mor- 
Ijj • r. osue, zaniechanie stosun¬ 
ków, obcowania; animi in i«Juns- 
względność, przepuszczenie komu, 

stąd: łagodność. 
Bemissus; a, um, nienatezony;- 

przenoś, n) slaby, mdły, leniwy, 
opieszały, niedbały, m la^°* • 
in petendo; animus reuussus i ro¬ 
lni ssus animo; h) wesoły, zaba¬ 
wny, ucieszny, jocus; cum te 
mis^is bominibus jucunde nzere; 
c) zwolniony, łagodny, ven ns. fn- 
gus; — przenoś, mały, aestimatio, 
d) powolny, niegwaltowuy; spo¬ 
kojny, homo in sermone, diccn- 
di genera; cantue remissnor, glos 
mniej natężony- 

Remltto, misi, missum, 3- ooe 
słać, puścić od siebie: odprawić, 
aliąwem; aliąuem alicui; aliqnem 
Romarn; domum; in lnberna; ob- 
sides; rozpuścić, concionem; nun- 
cinm uion, posłać Ust rozwodowy, 
zapowiedzeuie rozwodu; — przenoś 
a) calces (wierzgać); vincnla (roz¬ 
wiązać); poet-: spuście, brachia, 
digiti sopore rcmissi; tunica 10- 
missa; arna; także: wypuszczać 
z siebie, sanguiucm e pulraone; 
wydać, sonum, zrządzać, atra- 
ueuta; labom; hj popiiścić, zwol¬ 
nić, ramulum adduetum; habe- 
n*8; frenaeąuo; ar cum; appetitus, 
puścić cugle swoim żądzom; mel- 
la liąuefacta remittere, roztopić; 
vere remiasus ager (rola wolna 
od loda, śniegu); se rem. odpo¬ 
cząć; animum rem., dać wypo¬ 
czynek umysłowi; o wiatrach, de¬ 
szczu, bola i t. p.: remitti, lab 
se remittere lub samo remittere, 
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zwolnieć, uspokoić się, ubi pri- 
mam reroiseront imbrcs; ąuum 
remiserant dolores pedum; zanie¬ 
chać, zaprzestać, zwolnioć w czćm, 
odstąpić od czego, de celeritatę; 
industriam; contentionem; iniini- 
citias; en ram, aliąuantum; aliąuid 
dc prótina rirtute; opinionem ani- 
mo; poet.: z tr. bezok., remitte 
ąuaerere, nie pytaj, nie badaj; 
zrzec się, ustąpić, darować, prze¬ 
baczyć, narom; multam, poenam, 
pecunias, stipendium; injuriam; 
pozwolić, przyznać, aliąuid; ali¬ 
cui aliąuid; remittentibus tribu- 
nis; 2) odesłać nazad, oddać na- 
powrót, odrzucić, alicui aliąuid 
lub ad aliąnem, pila, telum: od¬ 
bijać, roceni nemora remittunt, 
poct.; stąd: przenoś, oddać na¬ 
wzajem, wy wzajemnie się, wy¬ 
wdzięczyć się, alicui bcncficium; 
poet.: Yeniain r. 

Bemmins, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; lei Remmia, prawo 
Remmiusza. 

Bemólior, 4. odwalić, pondera 
terrae. 

Bemolleseo, Sre, mięknąć, stawać 
się miękkim, cera romollescit so¬ 
le;— przenoś, a) łagodnieć, pre- 
cibus, poet: b) robić się zniewie- 
śriałym. 

Bemolliu, 4. zmiękczyć;—przenoś, 
zniewieścić, pozbawić mocy, ar- 
tus, poct. 

Bemoramen, Ynis, n. zwlekanie, 
opóźnienie. 

Bemordeo, Sre, wzajemnie kąsać, 
odgryzać się;—przenoś, cj niepo¬ 
koić, dręczyć, ani mu id ; ąuando 
Łaoc te cura remordet; b) odci¬ 
nać się, nawzajem komu docinać, 
aliąuem, poet. 

Bemóris, e, powolny, opieszały. 
Bemdror, 1. zatrzymywać się, in 
Italia: 2) przech. wstrzymywać, 

powściągać, przeszkadzać, aliąuem; 
iter alicujus; aliąuem a negotiis. 

Bemóte, przytl. odlegle, daleko. 
Remotio, Cnis, z. usuwanie, co¬ 
fanie, brachu;-przenoś, zbijanie, 
criminis. 

Bemótus, a, um, oddalony, da^ 
leki z prjyim. a i przyp. 6 wb 
samym przyp. 6 lub samo rem.*,— 
przenoś, aj wolny od czego, a cul- 
pa; ab omni suspicionc; ab bo- 
nestate, nieprzystojny, nieprzy¬ 
zwoity; b) mający wstręt do cze¬ 
go, ab inani laude; c) wart od¬ 
rzucenia; ritczow. remota = re- 

jecta. 
Bemóreo, mSvi, mStum, 2. od¬ 
dalać, usuwać, praesidia ex lo- 
cis; suspicionem a se; se a nego- 
tiis publicis; se arłibus; plurade 
medio remorebat; wyrzucać, ali¬ 
ąuid ez oratione; remotis ęrbi- 
tris, bez świadków, po usunięciu 
świadków; romoto joct, bez żar¬ 
to, żart na stronę. 

Remfigio, lre, ryczćć, Sibylla re- 
mugit antro;—przenoś, odgłos wy¬ 
dawać, brzmićć, grzmićć, roi 
ingeminata; coelum; 2) ryknąć na 
co, rykiem odpowiedzićć, ad mea 
rerba remugis, poet. 

Remuloeo, mutsi, mulsum, 2. gła¬ 
skać; 2) tulić pod siebie, caudam. 

Bemulotun, i, n. lina, którą się 
ciągnie statek wodny. 

Bemulus, i, m. król Alby; 2) lalę 
jakiegoś bohatćra. 

Bemuneritio, ónis, ż. zawdzięcze¬ 
nie, beneTolentiae. 

BeirOneror, l. wzajemnie udarować, 
zawdzięczyć, aliąuem mliąua re; 
także czynne: remunero. 

Bemftria, ae, ż. miejsce w Bzynie 
na pagórku Awentyńskim, gdzie 
Bomulus radził ale wieszczby 
względem założenia miasta. 
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Hemunnuro, łr«, odzywać się mru¬ 
czeniem t mruczeć, unda. 

Benmi, i, m. wiosło, w las. i prze¬ 
noś., dneere remos, robić wiosła¬ 
mi; remis imnmbere, silnie robić 
wiosłami; po et.: o rękach t nogach 
pływającego, także o skrzydłach 
ptaków: alanim remis; przysłowie: 
remis relisąue lub rentis remie 
lnb rclis.remisąue, bardzo usil¬ 
nie, wszystkiemi silami, remis ve- 
lisquo petiyit; r. r. festinare. 

Bemui, it m. brat Romulusa. 
Ben, renis, m. nórka, zwykle w licz. 

mn. laborare eg rcuibus. 
Renarro, &re, znowu opowiadać; 
powtórzyć, priora. 

Renasoor, n&tus, 3. odradzać się, 
odrastać, wzmacniać się, znowu 
się zjawić, wlaś. i przenoś, multa 
renascentur rocabula; Trojae re- 
nasceus fortuną. 

Benirigo, &re, nazad żeglować. 
Reneo, Cre, odsnuć co sprzędzo- 

n ego. 
Benldeo, Sre, jaśnieć, blask wyda¬ 

wać, luna; aureum lacunar; — 
przenoś, uśmiechać się, ore roni- 
denti. 

Benltor, nirus lub nizue, 3. opie¬ 
rać się, sprzeciwiać się. 

Reno, 1. narad płynąć. 
Beno, dnie, m. (może), renifer; re- 

nonum tegumentom, lub samo r., 
kożuch, futro,- którego używali 
Germanowie 

Renódo, 1. związać, comam longam; 
2) rozpuścić. 

Benortmen, Tnis, w. zmiana kształtu. 
Benowltio. ónis, i. odnowienie, 

mundi; timoria. 
Benowo, 1. odnawiać, odświeżać, 
wlaśc. 1 przenoś, temp tum; proe- 
lium, bellum; mlneia; memoriam, 
amidlium; powtarzać, renorabo id, 
quod dUi: pod względem siły: po¬ 

krzepiać, orzeźwiać, animum; 00 

r., znowu do sil przychódzić. 
Benumdro, 1. odliczyć, wyliczyć. 
Benunel&tio, ónis, i. oznajmienie, 

obwieszczenie, ogłoszenie, consu- 
lum; suHragiorum. 

Benanoio, 1. ogłaszać, oznajmiać, 
aliąuid lnb z 4 przyp. i tr. bez. 
lub zo zdań. względ. renunciatum 
est, patrem esse mortuum; ut re- 
nunriaret, num eodem modo uudi- 
que obsiderentur; 2) w znaczeniu 
urzędowćm: oznajmić, wnosić, ad 
senatom; In consilium aliąuid j le- 
gationem (o skutkach poselstwa); 
ogłosić kogo publicznie, ter prae- 
tor primus renunciatus sum; wy¬ 
kazać. numerom hostiuin; 3) od¬ 
mówić, wypowiedzićć, hospitium, 
amicitiam tlicui; stąd: wyrzec się, 
opuścić, Stoicis. 

Benuo, nul, nutom, 3. odmawiać, 
zaprzeczać, nieprzystawać na co, 
z przyp. 3. lub 4 crimini; con- 
iłńuia. 

Beor, r&us, rSri, rachować, patrz 
ratus; szczegół, w skutek ducho¬ 
wego obrachowania: mniemać,są¬ 
dzić, aliąuid Lub z 4 przyp. i tr. 
bezok., delenda carmina esse reor; 
in ąuibus eas rirtotes esse remur, 
aliąuid optimum, uważać co za 
najlepsze; reor, ut reor, nawiaso¬ 
wo, sądzę, jak sądzę, oam, reor, 
nułli8 -*► possot esse jucundiot. 

BepA^dla, 5rum, w. zapory, szran¬ 
ki , pedibus rep. po Isaut; — prze¬ 
noś. repagula juris et officii per- 
friugere. 

Repandus,a, on, zadarty, zakrzy¬ 
wiony. 

Bepar&bills, e, dający się naprawić, 
nagrodzić, damnnm. 

Baparo, 1. znowu nabyć, odzyskać, 
res amissas, urbes, tribuniciam 
potestatem; 2) odbudować, ua no¬ 
wo uzbroić, urządzić, naves; clas- 
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sem; Carthago reparata est; 3) u- 
AU pełnić, e.rercituin, copias; odzy¬ 
skać, vircs; poct. reparabat cor- 
nua Phoebc; 4) odnowić, zacząć 
na nowo, powtórzyć, bcllnm, proe- 
liura; 5) u poet.: otrzymać w za¬ 
mian, vina Syra reparata inerce; 
ncc latentes classe cita repararit 
oras, nie uciekła, nie scbroniła się. 

Repastlnatio, ónis, z. pr/eorywa- 
nie, powtórne skopywanie gruntu. 

Repa3tino, 1. przeorywae, powtór¬ 
nie skopy u ac. 

Repecrto, pcxi, pcxuin, 3 znowu 
zaczesać. 

RepelLo, piili, pliisum, 3. (w czas. 
przesz, dok. poct. reppuli); 1) ode¬ 
pchnąć, aliąuem a geni bussuis; ode¬ 
przeć, odbić, repa gula; poet: telum 
aererepu Lsuin, strzał, pocisk, odsko¬ 
czył od tarczy; uaves a terra, odbić 
od lądu; poeUtellureinrepulit has¬ 
ta, oparłszysię na włóczni, wzniósł 
się nad ziemię; także: arnnes Ocea- 
ni pede; — przenoś, a) wzgardzić, 
odrzucić, aliąuein lab aliąuid; re- 
pułsus, odrzucony, mianowicie ten, 
który doznał zawodu w ubieganiu 
się o urząd; b) zbijać, iliatas cri- 
minationes; zwalczyć, pokonać, re- 
pulsus veritatis riribus; 2) od¬ 
pędzić, wypędzić, wyrugować, 
Hannibalem a Nola; aliąuem ex 
uibe; na pyt. czćm, telis, fundis, 
hastis- i t. p.; — przenoś, oddalić, 
odpędzić, dolorew a se; odeprzeć, 
viin Yi; ictus; bcllum; wstrzymy¬ 
wać się, iracundiam, contumeliam, 
od gniewu, ohclgi; injuriam ah 
aliąuo, bronić, zasłaniać kogo od 
krzywdy; oddalać, aliąuem a gu- 
bernaculis ciritatum; repelli a spe, 
być pozbawionym nadziei: 

Rependo, pendi, peusum, 3. wa¬ 
żyć, odzazyć, pensa, poet; 2) o- 
płacać co, pdacić za co, aurum pro 
capi te; caput auro; stąd : wykupić. 

miles auro repensus; — przenoś, 
wy wzajemnie się, wynagrodzić, od- 
wetować, gratiam; magna; vitam 
dotc; damna formae ingenio (na¬ 
grodzić, zastąpić); culpam culpa; 
stawiać co przeciw, fatis contr&ria 
fala. 

Repens, tis, nagły, niespodziewa¬ 
ny, ad ventus, casus, discordia: przy¬ 
słówkowo: Janus repens obtulit 

Repenfce, przysl. nagle, niespodzia- 
nio. 

Repentinua, a, nm, nagły, niespo¬ 
dziany, nieprzewidziany, vis, peri- 
culum , adventus; repeutino, nagle, 
także: eum repentinus oppressit, 
nagle. 

Repercutio, cussi, cussum, 3. od¬ 
bijać co od siebie, na str* bier. 
odbijać się, o głosie i świetle: rai¬ 
łeś repercussae (clamońbus), doli- 
uy, w których się krzyk rozlega; 
clara repercusso reddebant lumina 
Phoebo, za odbiciem się słońca. 

Rep&rio, peń, pertum, 4 (u poet. 
repperio), znaleźć, natrafić, aliąnem 
lub aliąuid; — przenoś, a) zuar 
leźć, dostrzedz, dowiedzieć się, a- 
liąuid, lub z 4 przyp. i tr. bez., 
lub ze zdau. względ., neque repe- 
Tire poterat, ąuibus institutis utc- 
rentur; uznawać kogo albo co za 
co, z podwójnym 4 przyp. lub na 
str. bier. z podwój, przyp. 1, Stoi- 
cl inopesreperiuntur; bj wynaleźć, 
wymyślić, serrae reperit usum; ni¬ 
hil novi; zjednać sobie, uzyskać, 
nabyć, dorobić się czego, gloriaui, 
salutem sibi. 

Reporter, óris, m. wynalazca, twór¬ 
ca, medicmae. 

Repetitio, ouis, i. powtórzenie, e- 
jusdem Yerbi crcbra. 

Ropo ti tor, Óris, m. dopominają¬ 
cy się. 

Repeto, petTri i petii, petituin, 3. 
powracać, urbera, portum, patriam. 
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castra, Macedonią*; «‘ro In 
Asiam, riam (tąż samą drogą po¬ 
wracać); odliczyć, repetitis atąue 
enumerstis diebus; 2) znowu lob 
napo wrót domagać się, upominać 
się, żądać zwrotu, aliquid lob w- 
lianem; mianow. o) res repeter , 
kiedy Fetiales w imienni rządu 
domagali się od narodu sąsiednią 
go zwrotu grabieży lub w ogóle 
zadosyćuczymenia; pecuniae rep 
tundae, lub samo repetondae, pie¬ 
niądze albo inne rzeczy wydarte 
komu przez urzędnika; w ogóle, 
upominać się o swoje prawo, jns 
suum; rationem ab aliqno, zą a- 
zdania sprawy; poenas ab aliąno, 
domagać się czyjej kary. także, 
ukarać; ó) sięgać, zasięgać, wy¬ 
wodzić, wyprowadzać, aozihnm 
procnl; aliąnid longins; fabuł as 
ab ultima antiąnitate; origiuem do- 
inus; aliąuid alte et a capite; re- 
,>etnnt ab Erechteo; initia am.ci- 
tiae ex paientibus; stad także, 
znowu podnieść co, na nowo się 
zająć, praetermissa; 3) znowu na¬ 
pić, uderzyć na kogo, alniuern 
enspide; na nowo rozpocząć, od- 
nosnć, pugnam, consuetudnicin, 
w myśli i mowie; powtórzyć, de- 
cies repetita placebit. 

Repetundae, patrz repeto. 
Repleo, pleni, plćtum, 2. znowu 
„pełnić, domos ezhaustas , scro- 
beTterra; stąd; nzupelmc, znowu 
opatrzyć, ezercitum; ez.Tcit_»m 
frumento et pecore; consumpta. -» 
napełnić, nasycić; wlaś. i przenoś, 
aliąnid aliąna re; repletus, na- 
pełniony, pełny * przypad- bj 3) 
zarazić, eadem ri morbi repleti. 

Beplicńtlo, ónis, i. zwracanie się 
nazad, mnndi, bieg kołowy. 

Replioo. 1- roztaczać, rozwijać, 
memoriam annalium lub tempo- 
rum, rozmyślać nad dziejami, prze¬ 

biegać w myśli; tempoiis primum 
quidque, rozwijać, rozbierać wszy¬ 
stko porządkiem. 

Ropo, repsi, Teptum, 3- P®^» 
czołgać się, łazić, ąna uuus ho¬ 
mo vix poterat repere (przelcżć), 
iść powoli, milia tum pransi tria 
repimus; - przenoś, sennones re- 
pe&tes per humum, o stylu niz- 
kim, poet. . > 

Bapćno, posili, pośltum, 3 
repostua =: repositus, u poet.), 
składać, chować, arma; pecumam 
in thesauris; poet.: sensibus WL 
aliąnid, wrazić głęboko; bj odło¬ 
żyć, złożyć, zdjąć, zrzucie, poet. 
telas; faciem deae vestemque; stąd- 
zrobić niepotrzebnem, f»lce“ 
busta reponunt, drzewka obcięte 
nie potrzebują kosy, noża;—prze¬ 
noś. zaniechać, caestus artemąue, 
poet.; c) pochować zwłoki, po¬ 
grzebać, tcllurc repostus; 2)skla- 
dać na czem, grnes in terga vo- 
Untium colla ct capita roponunf. 
litoras in gremio; iigna super to- 
co; stąd: - przenoś, uwieście, in 
numero deorum lab in dens; uwa¬ 
żać za co. rem in artis loco; za¬ 
sadzać, pokładać, opierać na czćm, 
in Tirtute; nihil spei in cantate 
ciłium; in judicum humanitate, 
in fide Siculornm ; in aliąuo, in 
armis deztrisąue salutem et di- 
gnitatom repositam esse; II) zno¬ 
wu włożyć, położyć, postawie na¬ 
zad, umieścić, lapidem suo loco; 
columnas; sina mensis; donata: 
diadema alicui lub insigne regium. 
uoeL; se in cnbitum, znowu się 
oprzeć (przy stole, przy jedze¬ 
niu); aliąuem in sceptca, l)rz5’wr, 
cić do panowania; fabularni Achil- 
lem, znown na scenie przedsta¬ 
wić; plena pocula, znowu posta¬ 
wić- także: mollia crura (stawiać 
nogi, iść); III) umieścić, praecla- 
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rura diem iUis diebus festis; in 
ejiis locam reponi; — przenoś. 
odpowiedzieć, ne tibi ego idem 
reponsin; b) wy wzajemnie się, ali- 
«(uid pro ałiąna re, poet. 

Reporto, 1. nazad odnosić, odwo¬ 
zić, przeprowadzać, amphoras ar- 
geato pleuas; milites nafibus in 
Siciliain; ezcrcitum, legiones; se 
ad aliqucin (powrócić); -przenoś. 
a) donosić, tristia dicta; regis ad 
aures; z 4 przyp. i tr. bozok. fa¬ 
ma reportat adrenisse riros, poet.; 
b) odnieść, otrzymać, duo signa, 
a rege insiguia rictoriae; laudem 
ex hostibtis: spein bonam; 2) po¬ 
wtórzyć, audita rerba, poet. 

Reposeo, Ćre, domagać się napo- 
wrót, upominać się znowu, ali- 
quem ab aliquo; z podw. przyp. 
4, aliąuem simulacrum; Partbos 
signa; dopraszać się aliqnid ab 
aliquo; 2) żądać, domagać się, 
rationem ab aliquo; poeuas; ali- 
quem ad poeuam, foedus flainmis. 

Repoator, óris, m. przywrócicie!. 
Repoatua, a, om, oddalony, dar 

loki, terras tentare repostas. 
Repdtia, orum, n. uczta powtór¬ 
na po godach. 

Repraesent&tio, 5nis, t płacenie 
gotowizną. 

Bepraesento, 1. uobecnić, stawią 
co przed oczy, aliąuid; 2) wyra¬ 
żać, naśladować. virtntem mores- 
que Gatouis; 3) niezwłocznie wy¬ 
konać, wypełnić, zrobić, quod 
in longiorem dieu coli a tara* es- 
set, se repraesentaturum; wypła¬ 
cić natychmiast, a Faberio reprae- 
sentabimus. 

Reprehendo i reprendo, preheudi 
(preudi), prehensnm (prensum), 3. 
schwycić, wstrzymać, zatrzymać, 
a1iqucin mann; reprehensi e.x fu¬ 
ga Persae; setne! eUpsum non 
ipse possit Jupiter reprehcndcrc; 

Repueraeco 

est reprehensus; temeritatem cu- 
piditatemque; b) zaprzeczać, zbi¬ 
jać zarzuty, qoem quomodo re- 
preliendereut; e) przypominać, 
przytaczać, id- quod erat impru- 
d.-utia praetermissum. 

Reprehenaio, ónis, ć. wstrzymy¬ 
wanie, zatamowanie; stąd: ogra- 
niczeuie, pr?eszkoda, sine r, ai- 
cere; 2) najrana, obwinienie, in 
▼arias reprehensioues incurrere, 
a Teprchousione temeritatis absuin, 
3) zbijanie, zaprzeczenie- 

Beprehenao, are wstrzymy¬ 
wać, reprehensans singulos. 

Roprehensor. oris,». przyganiacz, 
stąd; poprąwiacz, comitiornin- 

Repressor, ori.s, powściągacz, 
caedis quotidianae- 

Rcprimo. pressi, pressum, 3. po¬ 
wściągać, hamować, wstrzymy¬ 
wać, wlasc. i przenoś, impetus 
hostiom: coiiatusalicujus; odium; 
impudentiam alicujus; gemitum; 
odpierać, represso Catulo; odo- 

żniać, itinera, cursnin; se r, po¬ 
wściągać się, wstrzymywać się. 

Reprómlssio, onis, 2. wzajemne 
przyrzeczenie. 

Reprómitto, misi, missum, 3. wza- 
jemnio zobowiązać się, przyrzec. 

Rop to, t. czołgać się, suwać się, 
łazić, silvas inter reptare salu- 
bres (przechadzać się). 

Bepudi&tio, Onis, ż. odrzucenie, 
uieprzyjęcie czego, pogardzanie. 

Repudio, 1 odrzucić, wzgardzić, 
rota, conditionem aeąuissimara, 
usunąć consilium senatus a repu- 
hlica; rozwieść się, rozłączyć się, 
ozorem. 

Re pud mm, ii, rozwód. 
Repueraaoo, Ćre, od młodnieć; 2) 
zdziecinnieć, postępować po dzie¬ 
cinnemu- 
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Bipugninter, pizytl. opornie, ze 
wstrętem, accipere. 

Bepugnantia, ac, i. sprzeczność. 
Bepncno. I- opierać się, być prze¬ 
ciwnym, nie dopuszczać, sprze¬ 
ciwiać się, crudelitati; contra te- 
Titatem; z tryb. bezok. lub ze 
■pćj. ne i tryb. łącz. u poet.; 2) 
nie zgadzać się, być w sprzeczności, 
alicui rei; bace inter se repuguant; 
pugnat esum recte accipere et 
inńtnm reddere; tieaow. repu- 
gnantia, tum, n. rzeczy sprzeczne. 

Bepulsa. ae. i- odrzucenie, nie- 
przyjęcie, odmowa, nieudanie się 
zabiegów o urząd, repulsam fer- 
re, part, accipere, doznać odmo¬ 
wy; rota 8ecura repulsae, życze¬ 
nia pewne skutku, poet.; repulsa 
acdilicia; sine repulsa factum esse 
cousulem, 

Bepulaus, us, ae. odbijanie, od¬ 
bicie; odgłos, scopulorom. 

Bepungo, 8re, znowu uklóć; — 
przenoś, znowu trapić, dręczyć, 
aniotus. 

jEtepurgo, 1. oczyszczać, iter; wy- 
pogadzać, rep u rg* to coelo; poet: 
oddalać, usuwać, quidquid in 
Aeuea fuerat mortale repuigat 

Bepato, 1. rozważać, rozmyślać, 
zastanawiać się nad czćui, multa 
secum reputafls; ze zdaniem zależ., 
repUtate ani mis Testris, num—. 

Bequies, Ctis, z. (4 przyp. reąuie- 
tem i reąuiem, « przyp. reąuie- 
te i requie) odpocznienie, spoczy¬ 
nek, rozrywka, zabawa, reąuies 
curarom; ad reąuiem animi et 
corpoiis: dum sibi roqniem,dnm 
risus undique quaerit; poet: miej¬ 
sce rozrywki, spoczynku. 

Bequlesco, quieri, quietum 3 spo¬ 
cząć, wypocząć, sub umbra; ossa 
tuta reąuiesdt* in urna; z 4 przyp. 
poet.: mulata suos requieruut liu- 
mina cursus; — przenoś, uspokoić 

się, reąuiescunt simultates consł- 
lio amicorum; stąd* reąuietus, a, 
um, ten który odpoczął. 

R©qulro, quisTri, ąuisltum, 3. zno¬ 
wu szukać; szukać, poszukiwać, 
aliąuid; stąd: a) znowu zapyty¬ 
wać; badać, roztrząsać, dowiady¬ 
wać się,aliquem lub aliquid, o ko¬ 
go lub o co: aliquid a lub 6i 
aliquo, kogo o co; co zdaniem 
wrględ. quae sit tellus habitanda 
requirit; b) wymagać, żądać, do¬ 
magać się, restrum auxilium;ne- 
que amplius reąuisirit: także: wi- 
dzićc brak, majorom prudentiam 
in aliąna re; multos inde requi- " 
ro, poet 

Beąuiattnm, i, «. potrzeba, ad re- 
ąuisita naturas descendere* 

Bi, t w ogóle: rzecz, przed¬ 
miot, ubi rebus noi abstulit atra 
cotorem; quid boo rei est? w szcze¬ 
gół. wyraz ten przybiera rozlicz¬ 
ne znaczenia, które się pokazu¬ 
ją z przydauyoh przymiotników, 
słów lub przyimków: m) majątek, 
mienie, res eorom deficeie coepit, 
rem augere; couficere (strwonić); 
b) stan, położenie, okoliczności, 
si ies ita postulabit; restrae res 
meliores facilioresąue eruut; belli 
res adrersac: c) sprawa, czynność. 
Interes, si qua in re ei opus fue- 
rit; me de illius re laborare; d) 
stosunek z kim., tccum mibi res 
est, mam z tobą do czynienia: 6) 
w znacz, sąd.: sprawa, proces, 
susceptis rebus rei receptis; de 
rebus ab ipso cognitis: f) dzieło, 
czyn, clamorem est res secuta; 
w licz. mu. dzieje, res Pereicae; 
popu li Bomani; g) zdarzenie, wy¬ 
padek, zjawisko, ąuis rera tam 
Teterem pro certo sffirmet; A) rze¬ 
czywistość, prawda, re ipsa. re 
rera, w r/cczy samćj, w istocie; 
re multo magis quam terbis re- 
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faUta; i) środek, sposób, fortu¬ 
nna, quibuscunque rebus possim, 
ttieri; k) skutek, res iudicabit; l) 
korzyść, in snam rem conrertere; 
soaremoren; m) dowód, Yincam 
te rebus necessariis; n) res pu- 
blica lub respublica, państwo, 
rzeczpospolita; r. Komana; r. Al* 
bana; rerum potiri, mićć najwyż¬ 
szą władzę; potęga, moc, majo- 
res nostri majorem banc rem fe- 
corunt. 

Reaaoro, Bre, uwolnić od klątwy 
Res&evio, Tre, znown się srożyć, 

wpadać w zapalczywość. 
BeealCLto.l. wzajemnie pozdrowić. 
Reaaneseo, sauni, 3. ozdrowieć; — 

przenoś. eTror resanuit. 
Reaarelo, sarsi, sartum, 4. znowu 
naprawić, damna. 

BeteŁndo, scTdi, scissum, 3. zno¬ 
wu przeciąć, rulnus; — przenoś, 
odnowić, iuctus obdnetos, poet.; 
2) zerwać, pontem; przerwać, val- 
lum; stąd; otworzyć, os uleeris; 
locum firmatum; 3) rozciąć, ro- 
zedrzeć, latebram tcli, poet.; — 
przenoś, zniszczyć, unieważnić, vo- 
luntates mortuorum; pactiones; res 
judic&tas; acta Caesaris i t. p. 

Beaolsoo, sclvi lub scii, .scltum, 
3. dowiedzieć się, powziąć o czćm 
wiadomość, quum id rescierit; de 
adrentu; z 4 przyp. i tr. bezok. 

Reaorlbo, scripsi, scriptum, 3. od¬ 
pisać, epistolam; listownie komu 
odpowiedzióć, alicui lub ad ali- 
quem; ad literas (epistolam) lub 
literis (na list); także samo rescr. 
z 4 przyp. i tr. bezok., Pompejus 
rescripserat, se.se dedtictnrnm; 2) 
na nowo zaciągnąć pod chorągiew, 
ex codem mi lite novas legiones; 
cantus rcscripti snnt vocum sonis, 
wyrazy odpowiednio do śpiewu 
ułożone; 3) ad equum rescribere 
(militea), piechotę zamienić na ja¬ 

zdę; quod tu nunąnam reecribere 
possis, co wziąłeś wypłacić, od¬ 
dać; reliqaa, zapisać jako pozo¬ 
stałość. 

Beaćoo, eocui. sectum, 1. ode- 
rżnąć, obciąć, wyciąć, trancos; 
resecta lingua; partem de tergo- 
rer, ad Tirom, do żywego obciąć;— 
przenoś, a) skrócić, ograniczyć, 
spatio breri spem longam, nie 
sięgać daleko nadzieją, poet.; ad 
rirum resecare, brać rzeczy bar- 
dzo ściśle; b) hamować, powścią¬ 
gać, libidinem. 

Bose mino, łre, na nowo siać, ro¬ 
dzić, aleś se reseminat odradza 
się (o feniksie), poet. 

Resequor, seąuiitns i secfttus, 3. 
aiiqnem, odpowiadać, t&libns re- 
secuta est Pallada dictis; his est 
resccuta rogantem, poet 

fiesero, 1. otwierać, odmykać, por- 
tas hosti; jannam; li mina, poet.; — 
przenoś, objawiać, oracula; za¬ 
czynać, armnm, poet. 

Beaerro, 1. zachować, oszczędzać, 
zostawić, commeatum ad obsidio- 
nem nrbis; legiones ad perieula; 
odkładać, aliquid praesenti ser- 
moni, do ustnego rozmówienia 
się; zatrzymać, nihil ad similitn- 
dinem hominis. 

Reaes, stdis, nieczynny, nieza- 
trudniony, opieszały, enm resi- 
dem tempus terore; resides mo- 
vebit Tullus in arna viros, od¬ 
wykłych od bojn. 

Buaideo, tódi, sessum, 2. siedzićć, 
zostawać, właśc. i przenoś, z przyiin, 
in i 6 przyp., lub samym przyp. C, 
arbore, in 9olio; in corpore nul- 
lum residere sensnm (nie zostaje); 
in nntn residebat auctontas (by¬ 
ła widoczna), 2) być nieczynnym, 
spoczywać, qua resideut mortui. 

Betido, sSdi, gessum, 3. osiadać 
w celu zamieszkania, Sicnlis ar- 
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vis; dla wypocznienia: ne ille in 
villa resideret: o miejscowości: 
zniżać się, osiadać, si montes re- 
sedissent; poet.: maria tumescunt 
rursusąne in se ipsa residnnt, bu¬ 
rzą się i opadają; także: jam jam 
residnnt cruribns asperae pelles, 
osiadają:—przenoś, uspokajać się* 
uśmierzać się, tumor animi, ira, 
impetu s animorum ardorqne; być 
znużonym, longiore certami ne re- 
sidere Samnitinm animos. 

Besiduumv a, nm, pozostały, resztu- 
jący; rzeczow. residuum, i, *. po¬ 
zostałość, reszta, ostatek. 

Eadgno, 1. odpieczętować, otwie¬ 
rać, literas, testamenta; —przenoś. 
a) objawiać, renientiafata, poet; 
bj niszczyć, niweczyć, znosić, fi- 
dem tabnlamm; e) poet: lnmina 
morte rcsignat (Mercurius), zamy¬ 
ka; 2) z jednój księgi rachnnko- 
wćj przenieść do drugićj; stąd: 
oddać, zwrócić, wypłacić, conc- 
ta; quae dedit. 

Reailio, silni i silii, sultum, 4. 
odskakiwać, odbijać się, reałlit 
grando a cnlmine tecti;—przenoś. 
a) ab hoo crimen resilit, nie ma 
u niego miejsca; bj zmniejszać się, 
in spatinm breve, poet. 

Beelmua, a, om, w górę zadarty, 
nares. 

Bem!na, ao, i. żywica. 
Bemlplo, 5re, trącić czćm. 
Baeipiaco, lipni, i siplri, 3. przy¬ 

chodzić do siebie po jakiój słabo¬ 
ści, wydobrzeć; 2) przyjść do ro- 
znmn, opamiętać się. 

ResUto, stlti, stlinm, 3. opierać 
się, czynić opór, wlaśc. i przenoś, 
hostibus; libidini; contra rerita- 
tem; eos esse solos, qui adrersns 
reaiśtere anderent; ze spój. ne i tr. 
łącz, restitit, ne statua poneretnr; 
nieosob. a Cotta r&nstitur; 2) sta¬ 
nąć, zatrzymać się, wstrzymać kro¬ 

ki , wlaśc. i przenoś. cervus ad fon¬ 
tem; in occulto; media in voce re- 
sistit, z&cina się; także: pozostać, 
qui Romae restiterunt; si restite- 
to; 3) znowu stanąć, nbi lapsi re- 
sistamus. 

Resolfttus, a, um, rozwiązany, roz¬ 
puszczony, rozwolniony, slaby. 

Resolwo, solri, soliltuiD, 3. roz¬ 
wiązać, rozpuścić, puella rcsolu- 
ta capillos, z rozpuszczonemi wło¬ 
sami; Testes; eqnos, wyprzęgać; 
gleba se resolrit lub resolritur, 
spulchnia się, robi się krnchą; ni- 
yem r. topić; ncbnlas, tenebras, 
rozpędzać, rozpraszać; — przenoś, 
jura pudoris, obrazić, zgwałcić; 
litem lite, zakończyć; cwas, roz¬ 
pędzić; dolos, zniweczyć; te pia- 
cnia nnllaresoWent, nie uwolnią, 
poet; 2) otworzyć, litera9; utrem; 
ora; fance* in verba, do mówie¬ 
nia, poet; zapłacić, ea summo 
studio. 

BeeonabtUs, e, wydający głos. 
Beaćno, sonaTi, 1. wydawać od¬ 

głos; aedes resonant plangoribns; 
przęch, doces resonaro Amarylli- 
da, aby brzmiało imię AmarylU- 
dy, lncos cantn, napełniać, u po¬ 
et; — przenoś, gloria rirtuti reso- 
nat tanquam imago, chwała jest 
odgłosem cnoty. 

Bemónua, a,nm, brzmiący, rozle¬ 
gający się, voces. 

Remorbeo, 5re, znown w siebie 
wciągać, połykać, flirctus. 

Heapeoto, l. oglądać się na co, ad 
tribnnal; stąd: wyglądać, oczeki¬ 
wać, par mnmis ab aliquo; 
przenoś, mieć wzgląd, troskliwość, 
si qna pios respectant nnmina, 
poet. 

Respectus, ns, m, oglądanie się, 
z przyp. 2. incendiorum, na poża¬ 
ry, sine respectu fngere, bez oglą¬ 
dania się; ucieczka, przytułek, ad 
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Mnatum, si nnllns alio sit qiiam 
ad Komanos respectus; 3) wzgląd, 
respectu sui t przez wzgląd na sie¬ 
bie; resp. rerum priratanun; resp. 
hojus fabul&e; sine majestatis resp. 

Beapergo, spersi, spersum, 3. po¬ 
kropić, po pryskać, po bryzgać, a- 
liqnid aquis; maaus resperaae aan- 
goiue. 

Bespersio, 5uis, i. skropienie, pig- 
meittoram; sumptaosa. 

Becpioio, spexi, spectum, 3. oglą¬ 
dać się, ad aliąuem lob samo ali- 
quem; — przenoś, aj ściągać się, 
należeć, ad hunc summa imperii; 
ó) cofać się myślą, przypominać 
sobie, quoad longissime potost 
mons mca respicere spalium prae- 
teriti temporis; ej mićć wzgląd 
na co, mieć o czćm staranie, rem- 
pnblicam; commoda popali; ne- 
glectum genu9 et nepotes; d) wy¬ 
glądać, oczekiwać, subsidia: spem 
* Komanie; 2) za sobą widzićć, 
post teiga; qnod ubi respeait rex; 
3) w ogóle: widzieć, aliqnem in 
solio; poet. z 4 przyp. i tryb. bez. 
respiciunt roli taro farillam. 

Baapir&men, lais, n. kanał odde¬ 
chowy. 

Bespir&tio, ónis, i. oddychanie, 
oddech; sine r. pugnare, bez ode- 
tchuienia; 2) przestanek w mowie 
wymierzany oddechem; 3) wyzie¬ 
wy, parowanie, aquarutn. 

Beśpir&tus, us, m. oddychanio, 
oddech. 

Bespiro, 1. oddychać, animam lub 
samo respirare; 2) wytchnąć, ode¬ 
tchnąć; — przenoś, przyjść do sie¬ 
bie ze strachu, z nieszczęścia i t. p.; 
a mętu: a continuis cladibns; si ar¬ 
mia positis ciritas respirarerit; n- 
stawać, zwolnioć, copiditas atque 
araritia respirarit; oppugnatio re- 
spimit 

Bespondeo, spondi, sponsum, 2, 

odpowiadać, tak w ogóle jako tez 
w szczegół, o wyroczniach, wiesz¬ 
czach i przenoś, o odgłosie, iutór- 
roganti tribnno; epistolae; saxa 
respondent Toci; ad aliquid, con¬ 
tra contumeliam; adrersus haec; 
multa, nihil; często z 4 przyp. i 
tryb. bez.; takie: ze spój. nt i tr. 
łącz., Pytbia respondit, ut moeiii- 
bus Ligneie so defenderent; respon- 
sum est, odpowiedziano; respon- 
dendi breritas; 2) odpowiadać ua 
zawołanie i nwiadamiać o swej o- 
becności, a więc: stawić się, ja¬ 
wić się; milites ad nomina non 
respondebant, niebyli obecni przy 
czytania listy; Verrem non respou- 
snrum, nie stanie przed sądem; 
respondere radatns debebat; 
przenoś, (pedes) respondere non to- 
catos, stawie się; resp. ad tom- 
pus, zapłacić w czasie właści¬ 
wym; 3) odpowiadać pod wzglę¬ 
dem położenia, leiść naprzeciw 
contra respondet (inosia tellns 
poet.; stąd: zgadzać się być podo¬ 
bnym, odpowiednim, stosownym, 
z przyp. 3. lub z przyira. ad i 
przyp. 4. rerba verbis; optatis 
fortuna; handquaquam ad spem e- 
yeutus respondit; wywzajemniać 
się, amon amore; liberalitati; po¬ 
dołać czemu» dać odpór, orationi 
illorum. 

Besponsio, Ónis, t odpowiadanie; 
sibi ipsi resp.. odpowiadanie sa¬ 
memu sobie, postać krasomówska. 

Besponsito, are, odpowiadać, da¬ 
wać objaśnienia (o prawnikach) 

Bospdnao, are, odpowiadać (o od¬ 
głosie), ripae responsant; poet. 2) 
opierać się, cupidiuibus; gardzie, 
coenis opimis; 3j być stosownym, 
ne galliua malum responset dura 
palato, poet. 

Beaponsum, i, n. odpowiedź (w od¬ 
niesienia do wyroczni i prawni- 
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Uv), Apolliuis; del Delphici; Si- 
bylUe; jurisconsultorum, 

BMpobiiMf ?. patrz tcs. 
Roipuo, spiti, spfttom, 3. odrzucać, 

gardzić, nie przyjmować, wlaśc. i 
pnciioi poetas; conditionem; de~ 
foasiouem; mmiera. 

Beetagno, are, wylewać z brzegów, 
rozlewać się, unda restagnantis 
maris fecitpal udem ; także: is lo¬ 
co* late restagnat, zalana wodą. 

Restouro, 1. odbudować, wystawić 
na nowo, odnowić. 

ReatibUis, e, corocznie odnawiany. 
Keatillo, 1. znowu kroplami spadać. 
Reatlnotio, onis, ż. gaszenie. 
Restlnguo, stinxi, stinetum, 3. ga¬ 
sić, ignem, incendium; ad restin- 
guendum coiicurrere: — przenoś- 

zgasić, przytłumić, uśmierzyć, 
sitim; odium; nrdorem cupidita- 
tum; meutes auditom tu inflarn ma¬ 
ta*; zniszczyć, studia ceterornin; 
morte restingui; sermunculum rest. 
koniec położyć. 

KeatipuUtio, Onis, i. wzajemne 
przyrzeczenie, zobowiązanie się. 

JReatipulor, Ari, żądać wzajemnego 
zobowiązania się, wzajemnie się 
zobowiązać. 

Bestia, is, £. powróz, sznur. 
Aestito, are, ociągać się, zwlekać, 

opór czynić, prope restitantes con- 
sii les iii concionem pertrazerunt. 

Bestituo, stitui, stitutum, 3. zno¬ 
wu postawić, statuam; stąd: a) od¬ 
dać, zwrócić co komu, emptori- 
bus pretia,i tak często: alicui ali- 
quid, amissa, fraudata; Arpi re- 
stitnti ad Romanos: poot.: apibns 
fructum suum (jako własność); se 
alicui, stać się znowu przyjacie¬ 
lem ;ó) nazad przywołać, przywró¬ 
cić, in patriam; causa resrituendi 
mei; s06pites Romain ad propin- 
quos; 2) przywrócić do dawnego 
stano, muros, aedes, oppida, a- 

ciem; resperditas, libertatem; jn- 
dicia (zniweczyć dawne wyroki, 
sądzić na nowo); prorinciam iu 
&»tiquum siatom; aliąuld in pri- 
stinam dignitatem; ałiquem iu re- 
gnum; in autiqnura locum gra- 
tiae; in suam dignitatem, in hono¬ 
rem tribuniciom; alitjuem in a- 
micitiam snam i t. p.; aliąncm 
in integrum; Aetolos RomaniS* fi- 
nibus suis imperiom Romanom; 
odnowić, zacząć na nowo, proe- 
litim, pognam, samoaliquem rest., 
przywrócić kogo do używania praw, 
przywilejów, także: ułaskawić; 3) 
zdobyć na nowo, Gallias r.; Gal- 
liae restitutae. 

Reatitutio, ónis,i przywróceuie do 
dawnego stanu; 2) odwołanie z wy¬ 
gnania, ułaskawienie, alicojus. 

Best i tutor, firis, r*. przywróciciol, 
salutis, templorum. 

Beato, stlti, 1. zostawać, hic re- 
stal actus; qni psuci restant; mar 
jora restant; restat z nast. uti tr. 
łącz.: r. ut hic respondoam: poet; 
z tryb. bez- iro r.; resubat ver- 
ba referro; poet-: donn pelago ot 
flammis restantia, szczątki urato¬ 
wane, ocalone; także: hoc T*tio 
restare canunt, to czeka, to jest 
zostawione, przeznaczone; qnod re¬ 
stat, na przyszłość; 2) opór czy¬ 
nić, opierać się, summa Ti; nieo- 
sob.: qua minima vi restatur, gdzie 
najmniejszy jest opór. 

Reetriete, prtytf. skąpo, oszczę¬ 
dnie, facere aliąoid; dokładnie, 
ściśle; astro, surowo, praocipere, 
obserrare. 

Beatrictuc, a, urn, ograniczony, 
skąpy, oszczędny, homo. 

Restringo, strinzi, strietnm, 3. 
wiązać, krępować, restrictis lacer- 
tis;—przenoś. ograniczać, oszczę¬ 
dzać. 

Resudo, 1. potnieć, pocić się; — 
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przenoś, solnm resudat i homore mieniami; także: jam rebus luce 
recud. Tetectis; — przenoś, wykryć, wyja- 

Beeulto Sra, odskakiwać, odbijać wić, consilium, scelus. 
się, tela rcsultmit galeS; — przenoś, 
imago rocis resuitat, odbija się 
echo; colles clainore resultant, 
krzyk rozlega się po wzgórkach, 
poet. 

BeaOmo, sumpsi, sumptu m, 3. 
znowu brać, tabellas; — przenoś. 
a) znowu otrzymać, dostać, di- 
gnit&tem; dcpositam potestatem, 
u póżn. pis.; b) odzyskać, vires; 
ad spem arrectus resumendi fa- 
sligii, poet. u póżn. pis. 

Besupino, w tył (wznak) oba¬ 
lić, assurgcntcm umbone. 

Besupinus, a, um, w znak leżą¬ 
cy, resupinum fundere, obalić;— 
przenoś, dumny, zadzierający gło¬ 
wę, tulerat gressus resnpina per 
urbem, poct. 

Besurgo, surrezi, surrectum, 3. 
znowu powstać, znowu się pod¬ 
nieść; poet: luna resurgit, zno¬ 
wu wschodzi; — przenoś, powsta¬ 
wać na nowo, wszczynać się, re¬ 
surgit helium; wzmagać aię na 
nowo, nabierać świetności, urbs 
resurreiit; res Romana relut re- 
surgeret. 

Beeuscńto, Ire, znowu obudzić;— 
przenoś, znowu wzniecić, odnowić, 
posltam iram, poet. ka. 

Betardatid, oni a, i. opóźnienie, z wio- 
Betardo, 1. opóźniać, zatrzymy¬ 
wać, aliquem in perseąuendi stu¬ 
dio; motus steliarum retardantur, 
odbywają się powoli; — przenoś, 
wytrzymywać, impetus hostium; 
aliquem a scribendo; opóźniać, 
przeszkadzać, auzilium. 

BÓte, iś, n. sieć. 
Betego, tcxi, tectum, 3, odkrywać, 
otwierać, thecam numariam; poet.: 
homo retoctua, nie osłoniony tar¬ 
czą; ortem radiis, oświecić pro- 

Betendo, tendi, tensum i tentum, 
3.zwolnić rzecz natężoną, napię¬ 
tą, arcum. 

Betentio, ónis; r. zatrzymywanie, 
aurigae; pecuniae; — przenoś, r. 
assensionis. 

Betento, 1. (od retineo) wstrzy¬ 
mywać, equos, frena; — przenoś, 
utrzymywać, sensns vitamque. 

Betento, 1. (re i tento) na nowo 
próbować, doświadczać, fila lyrae; 
studium; także; z tryb. bezok., 
retentans infringere restes, poet 

Betentus, a, nm, imie&ł. od re- 
tendo lub retineo. 

Betexo, teiui, teitum, 3. odpróć, 
rozebrać tkaninę, rozpleść co by¬ 
ło utkanćm, qnasi Fenelope te- 
lam retezens; o księżycu: plenum 
tenuata retczuit oibem (zmniej¬ 
szył) poet.; — przenoś, aj przero¬ 
bić, scriptorum quaeque, poet; 
6) zniweczyć, znieść, odwołać, co¬ 
fnąć, orationem; 2) tkać na no¬ 
wo, ponowić, fila properata; fa¬ 
ta; orbes, poet. 

Beti&rius, ii, m. szermierz, który 
używał sieci na uwikłanie swego 
przeciwnika. 

Betioentia, ae, i. milczenie; za¬ 
milczenie (przerwanie rozpoczętej 
mowy, postać krasoinowska). 

Betioeo, ticui, 2. milczeć, z przyim. 
de i przyp. 6, o czćm, de inju- 
riis; z przyp. 3 miiczćć, nic nie 
odpowiadać, alicni; z przyp. 4 
zamilczćć, rem. 

Boticulum, i, n. i reticulus i, m, 
siatka. 

Betln&culum, i, *. to, co służy 
do zatrzymania czego: hak, klam¬ 
ra, lina, powróz, cugle i t. p. 
u poet. 

Betmena, tis, trzymający się cze- 
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go, obstający przy czem, jnris 
sui dignitatisąue. 

Retineo, tinui, tentnm, 2. wstrzy¬ 
mać, aliquem; aogre sunt retenti, 
qum oppidum irrumperent (tru¬ 
dno ich było wstrzymać), także: 
retineri oon posse, quin-; lub za¬ 
trzymać, semel empta i t. p. ali- 
qnem obsidem, jako zakładnika*, 
przenoś, wstrzymać, cursmn; poet.: 
Sarn mas, gaudia, rabiem; utrzy¬ 
mać w pewnym zakresie, w klu¬ 
bach, aliquem in oflicio; in fide; 
aliquem sub sua potentat©; lub 
zatrzymać, nomen; hunc morem 
usque adhuc; memoriam alicu jus 
rei, lub aliquid meuioria, zatrzy¬ 
mać w pamięci, pamiętać; utrzy¬ 
mać się przy czćm, jus suunr, sta- 
tum sunm; suum ordinem; pote- 
statem; pristinam virtutem; uwa¬ 
żać, przestrzegać, mieć co na 
względzie, ofłicium; utilitatem et 
fulem in amicitia; 2) trzymać, ali- 
quem; aliquid manu; — przenoś, 
krępować, aliquem 

Retorąueo, torsi, tortum, 2. skrę¬ 
cać, zwracać, oculos ad urbem: 
caput in aliqtiid; agrneti ad dex- 
tram retorquetur (zwraca się na 
prawo); poet.: brachia tergo retor¬ 
ta, ręce w tyl skrępowane; re¬ 
torta© litore undae, odparte od 
brzegu; panthcrae terga lub amic- 
tum, w tył zarzucić, odwinąć; — 
przenoś, mentem laetata retorsit, 
zmieniła. 

Retomdua, a, um, wyschły, spie¬ 
kły od słońca; zmarszczony, skur¬ 
czony. 

Retroctfctto, Onis, i- przeirzenie, 
poprawka: 2) ociąganie się, sine 
retractatione. 

Retraotfttua, a um, poprawiony, 
przejrzany. 

Retracto, 1. znowu się czego chwy¬ 
tać hrać się do czego, ferrum, 

arma; Tulnera; znowu wydoby¬ 
wać, Terb* desueta;—przenoś, a) 
znowu rozważać, aliquid diligen- 
ter; dum prima retractant fata do- 
mus; b) odświeżać, odnawiać, cau- 
sas doloris; dolorem retractando 
augere; yetera odia; secum me- 
morata, poet.; 2) cofać, odcią¬ 
gać;—przenoś. a) odwołać, nihil 
est, quod dicta retractent Aenea- 
dae; b) ociągać się, opierać się, 
sprzeciwiać się, nullo retractante. 

Retriotue, a, um, oddalony, usu¬ 
nięty, ukryty, retractior a mań 
murus; emporium in intimo simi. 

Retraho, trari, tractum, 3. odcią¬ 
gnąć. cofnąć, Hannibalem in Afri- 
cara; manu u; ex itinere; wstrzy¬ 
mać, fugientem; retractus ex fu¬ 
ga; se retr. usuwać się, a con- 
rictu; — przenoś, wstrzymywać, 
consules a foedere; ocalić, uno 
proelio Thebas ab interitu retra- 
xit; 2) in odium, ohydzió, podać 
w nienawiść. 

Retribuo, tribui, tribiltum, 3. 
zwrócić, oddać na powrót, popu- 
|«> pecuniam acceptam; 2) ustąpić 
co komu, przyznać, fructura, quem 
meruerunt. 

Retro, przysl. na pytanie dokądś 
wstecz, w tył, se recipero, re- 
gredi, roferre pedem, respicere; 
na pyt. gdzie? w tyle, z tylu, 
quid retro atque a tergo fieret; 
przenoś, r. ponere, poniżać, npo- 
śiedzać; poet: sententia vobis ver- 
satetro, znfleniliście zdanie; 2) 
w odniesieniu do czasu: w prze¬ 
szłości, et deinceps r. usque ad 
Romulum; quodcunque retro ust, 
to, co przeszło. 

Retrooftdo, cessi, ccssum, 3. iść 
na powrót, cofać się, ustępować. 

Retrozmun i retrotsus, przysłów- 
wstecz, nazad, vela dare; - prze¬ 
noś. odwrotnie. 
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Retro vereus, a, uin, tyłem obró¬ 
cony. odwrócony. 

Retrusua, a, uin, oddalony; 2) 
ukryty, yoluntas. 

Rotundo, tudi, tusum, 3. odbi¬ 
jać; —przenoś, powściągać, linguas 
Aetolorum; sermones; snperbiam; 
impetum; poskromić, hostem; 2) 
stępić, przytępić, tela;—przenoś. 
at mucronem stili censorii, nie¬ 
skutecznym zrobić, odebrać moc, 
pozbawić mocy; gladios lub fer- 
rum alicnjus, zniweczyć morder¬ 
czy zamiar. 

Retusus, a, um, tępy, stępiony, 
tela reta&a cadunt; przenoś., in- 
geniurn. 

Reus, i, m. i rca, ae, i. wino¬ 
wajca, obwiniony, obwiniona; re- 
um faccre lub agere aliquem, o- 
skarźać, reum fieri lub agi, być 
obwinionym, oskarżonym, z przyp. 
2, rzadko z 6 przedmiotu oskar¬ 
żenia;—pr/.enoś- zobowiązany, yo- 
ti, do spełnienia ślubu; suae par¬ 
tia tutandae. 

Reraleaoo, Yalui, 3. wzmagać się, 
przychodzić do zdrowia. 

Bereho, vexi, vectum, 3. odwo¬ 
zić, tela; exscquias Komam; prae- 
da rerecta; na atr. bier. powra¬ 
cać (wozem, konno, lub na okrę¬ 
cie) ad proolium; per circum; 
ltbacam; revectus eąuia; — prze¬ 
noś. ad superiorem aetatem re- 
>ecti sumus (powróciliśmy, co¬ 
fnęliśmy się w mowie). 

Karelio, Telli, ?ulsnm,3. wydzie¬ 
rać, wyrywać, odrywać, tela de 
corpore; tclum ab alta radice; sti- 
pites; scuta; claustra portarum; 
puerain; morie ab aliqno rcvelii; 
quos Sidonia nrbe reyelli; usqoe 
proximos revellis agri tcrmiuos;— 
przenoś. nis7xzyć, wytępiać, con- 
sulatum ez oinni memoria; inju- 
rias; 2) rozdzierać, rozrywać, hu- 

mum dente cunro (uprawiać), poet; 
sepulera; takie poet: duerem ma- 
nesąue. 

Rereto, 1. odkrywać, odsłaniać. 
Reyenio, Yćni, rentum, 4. po¬ 
wracał',. 

Rerćr&, lub rć rera, w rzeczy **- 
mój, rzeczywiście, istotnie. 

Rererbero, Rre, odbijać. 
Reverendu», a, um, czcigodny, 
szanowny. 

Reyerene, tis, szanujący, pełen 
uszanowania. 

BererentU, ae, i. uszanowanie, 
adbibenda est ąuaedam reyeren- 
tia adversi9 hoinines; famae. 

Rerdreor, Yertius, 2. lękać się, 
assentandi snspicionem; 2) czcić, 
szanować. 

Baranio, Cnis, i. zwrócenie się 
z drogi przed dojechaniem do miej¬ 
sca, reditu rei potius reyersione; 
2) powrót, sol binae in singulii 
annis retersiones facit. 

Rererto, verti, Tersnm, i rerer- 
tor, versu9, 3. powracać, wlaśc. 
i przenoś., ex itmere, ad aliquem; 
in gratiam cum aliquo; ad pro- 
positum; id malum in civitłtem 
rererterat; nescit tox missa ro- 
yerti. 

Beyinoio, yinxi, yinctnm, 4. zwią¬ 
zać, jnYenem manna post terga 
rerinctum, poet; 2) przywiązać, 
przymocować, ancoras catenis: tra- 
oes; stipites ab inftmo; poet: zo¬ 
na summo de poste rcvintta; ia- 
sulam revinxit Gyaro. 

Berinoo, vici, ricMia, 3. poko¬ 
nać, zwalczyć, caterrae rerictae; — 
przenoś, przekonać, judicio awi- 
corum rerincetur; crimina rericia 
rebus. 

Rerireeoo, vimi, 3. znowu się za¬ 
zielenieć, silfae; — przenoś, po¬ 
wracać de dawnych sil. odmlo- 
dnieć, ad renoyandam bellam ro- 
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rirescent; reTirescero possfl pa- 
rentem. 

Reriao, Tisi, visum; 3. odwiedzić, 
zwiedzić, obejrzćć, reTise nos.ali- 
quando; te reviset tons vates; do- 
mos rerisebant; poet.: aut quae 
fortuna satis digua rerisitte (szczę¬ 
ście spotkało ciebie). 

ReyiriAoo, vixi, 3. odrodzić się, 
ożyć, właśc. i przenoś. rerińscunt 
adrentu nostro jnstitia, abstinen- 
tia; ciritates rcTiierunt. 

BevocttbUU, e, dający się odwo¬ 
łać, cofnąć, non r., nieodwołalny. 

RevocSmen, Tnis, n. odwołanie; 
2) wstrzymanie, powściąganie. 

Beroo&tio, 5nis, L odwołanie, a 
bello; — przenoś, a) verbi, przy¬ 
wrócenie; b) powab, ponęta, ad 
contemplandum; ad voluptates. 

Bewóco, 1. odwołać, aliqucm; ali- 
qaem z przyim. de, ex, a i prz. 6; 
z in i przyp. 4., w znacz, woj.copias; 
&Iiquem aiiqua re, aliqaem ceito 
signo, «uos tuba; — przenoś, zwa¬ 
bie, zwrócić nazad, spes Campa- 
nać dcfeclionis Samnites in Apu- 
liam rersosrursnsadCaudiumrero- 
cavit; oculos, lamina; cofnąć, rerto- 
cat pedern Tiberinus ab alto; prą¬ 
dom; ograniczyć, ukrócić, comi- 
tia in unain diem, ritem (obciąć); 
u póżn pis. także: odzyskać, zdo¬ 
być na nowo, on,ma militaria si- 
gua; aj kogo, aliqaem ad vitam 
Lab a morte, wyratować, ocalić; 
aliąuem in memoriam alicujus rei, 
przypominać co konin; se ad ea rero- 
cat przywodzić to sobie na pamięć; 
stąd: se ad ser. lnb samo ser. wcho¬ 
dzić w siebie samego, zastana¬ 
wiać się nad sobą; także; sć ad 
industriam; wstrzymać, odciągnąć, 
odwrócić, aliqucm a turpissimo 
consilio; a cupiditate; a scelere; 
animum ab ira; b) co nazad przy¬ 
wieść, przywrócić, wznowić, ri- 

res; animos; Romanam ditionem 
ad pristinas vires; priscos mores; 
memoriam alicujus rei, lub ali- 
quid; studia intermissa; odwołać, 
facta; 2) znowu powołać, wezwać, 
in suffragium; w znacz. sąd. na 
nowo pozwać; Kominem; w teatrze: 
przywoływać, quum sacpius rero- 
catus rocem obtudisset; millics 
rerocatum est, wołano, żeby po¬ 
wtórzyć; primos tres rersus, żądać 
powtórzenia pierwszych 3-ch wier¬ 
szy; o poecie: rerocatom eandem 
rem dicere; 3) powoływać, wabić, 
abi, quo blandae jureimm te re- 
Tocant preces; — przenoś, dopro¬ 
wadzić do czego, rem ad manas, 
do bitwy, do rozstrzygnienia przez 
bitwę; spem consulatus in parłem; 
rozdwoić; aliąuid iu dubium, po¬ 
dać w wątpliwość; stosować do 
czego, odnosić, aliquid ad soas 
res; ad se aliąuid; omnia adglo- 
riam; consilia ad naturam; także: 
prowadzić, aliqaem ad virtutcm; 
odwoływać się do czego, powo¬ 
ływać się na co, ad aestimatio- 
nem alicujus; 4) nawzajem zapro¬ 
sić, aliquem, yulpcm. 

Bewólo, l. nazad lecićć; — prze¬ 
noś. szybko wracać,te!om. 

Beroiabilia, e, mogący się w tył 
toczyć, pondus, poet. 

BeYolro, volvi, volntum, 3. w tył 
toczyć, zwijać, aiiquid; poet.: iter 
f&Uscis silvae inb aequora, prze¬ 
chodzić, podróżować; se revolve- 
re lub na str. bier. revolvi, po¬ 
wracać, nazad się toczyć, revol- 
vor in Tosculanum; lub spadać, 
toro; revolutus cquo; rev. librom, 
czytać (ponieważ przy czytaniu 
książek trzeba było je rozwijać); 
o czasie: rerolnta dies, wracają¬ 
cy dzień; reyoluta socula, upły- 
niono wieki, u poet.; na str bier. 
wpaść na co, natrafić, ad pa tria 
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sententiam; ad dispens&tionem inę- 
piac; in Bollicitndinem auspicio- 
uemąue; quid ad ista revolvor? 
‘2) znowu rozwijać; znowu czytać, 
loca jam recitata; lub znowu opo 
wiadać, powtarzać, haec iugrata; 
lub znowu rozmyślać, zastanawiać 
się, Numa visa revolvit; na str. 
bier. znowu wpaść w co, tu luxu- 
riam; rursus ad superstitienem, u 
póżn. pis. 

Revómo, romui, 3. znowu z sie¬ 
bie wyrzucać, fluctus, poet. 

Revopto * patrz rererto. 
Bez, regis, m. kierujący, najwyż¬ 

szy rządzca kraju, król, w licz. 
ma. król i jege małżonka*, także: 
familia królewska, reges Syriae 
(o synach króla Antyocha); poet: 
popnlus late rex, rozlegle mający 
panowanie; o bożkach niektórych: 
o Jowisza, Neptunie, Plutonie, 
r. deorurn, r. aąuarum, r. Stygius; 
charakter, urząd królewski, rex 
patrem vicit; b) w znacz, relig- 
rex sacrorum lub sacrificus lub 
sacrificulus, kapłan w Rzymie 
sprawujący ofiary, które przedtem 
królowie sprawowalitcJ o rzekach: 
fhmorum rex Eridanus; o zwie¬ 
rzętach: r. ferarum; reges apum; 
d) r. pueritiac, przewodnik mło¬ 
dzieży; c) obrońca, patron, coram 
rege suo de pauportale tacentes: 
fj w ogóle: bogaty, możny, szczę¬ 
śliwy, rex eris, si recte facies. 

Rex, gis, m. przezwisko Rzymskie. 
Rhadirdanthue, lub -os, i, m. syn 
Jowisza, brat Minosa, sędzia 
w krainie podziemnej. 

Bhaeti, oram, m. mieszkańcy krai¬ 
ny zwanej Rhaetia, ae, z. między 
Dunajem a Renem; stąd: Rhaetl- 
cus i Rhaetus, «, um, Retycki. 

RŁamnm, untis, 2. miasteczko 
w Attyce; stąd: m) Bharontisis, 
Tdis, Ramnuzyjska (Nęmesis); b) 

Rhamnusius, a, um, Ramnuzyjski 
i Rhamnusia, jako przydomek Ne- 
mozydy. 

Rhipsodia, ae, z. część poematu 
śpiewana lub deklamowana przez 
Rapsodów; secunda, druga księga 
Iliady Homera. 

1. Rh es, ae, i. Silvia, córka Nu- 
mitora, króla Albańskiego, matka 
Romulusa i Rema. 

2. Rhda, ae, 2. imię Cybeli. [kolarh. 
Rhóda, ac, i. powóz o czterech 
Rhed&rius, ii, m. woźnica. 
Rhedónes, um, m. lud w Gallil 
celtyckiej. 

Rhegium, lub -on, ii, n. miasto 
Bruttów; stąd: Kheginus, a, um, 
odnoszący się do Rcgium i Ehe* 
gtni, orum, m. Reginowie. 

Rheno, patrz reno. 
Rhenua.i, m. Ren. 
Rheaua, i, m. król Tracyi. 
Rhótor, óris, m. nauczyciel wymo¬ 

wy; także: mówca 
Rhetórioe,przt/sł. po krasomówaku. 
Rhetoricua, a. um, tyczący się 

wymowy; ars rh. lub same rhe- 
torica; ae, lub -e, -es, z. sztuka 
krasoinówska; 2) rhetorici docto- 
res, retorowie, nauczyciele wy¬ 
mowy, libr i rh lub samo rheto¬ 
rici, orum, i rhetorica, orum, n. 
pisma obejmujące prawidła wy¬ 
mowy. 

Rhidagus, lub Ridagnus, i, f». 
rzeka w kraju Partów. 

Rhinooeroa, ótis, «• nosorożec. 
Rhinooolura, ae, z. miasto w Pa¬ 
lestynie nad morzem Śródziemnym 
w blizkości Egiptu. 

Rhinton, onis, m. poeta z Tarentu. 
Bhton, i Rhium, ii. *. przylądek 

w Achai. 
Rhlpaeus, a, um, mons lub poet. 
arces, góry w północnej stronie 
Samacyi lub Scytyi. 

Rhlson, Cnis, miasto w Illiryii 
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stąd: Rhizflnltae, ftrum, mieszkań¬ 
cy miasta i okolic Ryzouu. 

filio, n. głoska grecka, r. 
Rhóda, ae, ż. miasto w Hiszpanii 
tarrakoneńskiej. 

Rhódanufi, i, m. Rodan. 
Rhodius, patrz Rhodos. 
Bhodópć, es, i -pa, ae, ż. góra 

w Tracyi i jej okolice; poet: o 
Tracyi w ogóle; stąd: RhodopS- 
jus, a, um, rodopejski, w ogóle: 
tracki, u poet. 

Rhodos, lub Rhodus, i, z. wyspa 
na morzu Śródziemnem z miastem 
tegoż nazwiska; stąd: Rhodius, a, 
um, należący do Rodu i Rhodii, 
orum, n, Rodyjczycy. 

Rhoecus, patrz Rhoetus. 
Rhoetóum, i, n. przylądek i mia¬ 
sto w Troadzie; stąd: Rhoetćus, 
a, nm, retejski, w ogóle: trojań¬ 
ski, w poet., i Rh. profandum lub 
samo Bheteum, morze w blizko- 
ści Bcteum. 

Rhoetus, i, m. imię olbrzyma; 2) 
król Marrubiów albo Marsów. 

fihombUB, i, rn, bąk, iryga; mo- 
towidlo używane do czarów; 2) ga¬ 
tunek ryby morskiej, płaszczka. 

fihoBOs, lub -ns, i, z. miasto nad¬ 
morskie Cylicyi; stąd: Rhosi&cus, 
a, um, do tego miasta odnoszą¬ 
cy się. . 

Rhythnuoi, orum, w. nauczyciele 
rytmn, od rhythmus, i, w. = nu- 
merus, takt w muzyce. 

Rioinium, ii, n- suknia, której Rzy- 
mianki używały w czasie żałoby. 

RictuB, us, i». także rictum, i, tu 
rozdziawianie gęby albo paszczęki, 
risu diduccre rictum; r. Cerberei. 

Rideo, lisi, rlsum, 2. śmiać się, 
alicui łub ad aliquein, uśmiechać 
się do kogo ; — przenoś, o przed¬ 
miotach ni ożyw.: przyjemny przed¬ 
stawiać widok, fiorum coloribus 
altnus lidet ager; ille terrarum 

angulus mibi praeter omnes ridet 
tpodoba się); domus ridet argento 
(jaśnieje); 2) śmiać się z kogo Inb 
czego, wyśmiewać, naśmiewać się, 
hominem; impudentiam; ridetur 
ab omni conventu. 

Ridicule, przysł. śmiesznie, to jest: 
a) żartobliwie, zabawnie; b) śmie¬ 
chu godnie. 

Ridioulus, a, um, śmieszny, to jest: 
a) zabawny, ucieszny; poet.: z tr. 
bezok. ridiculus totas simul ab- 
sorbere placentas (śmiano się z nie¬ 
go, że-); rzeczow. ridiculum, i, n. 
żart, rzecz śmieszna; b) wyśmia¬ 
nia godny, z tryb. bez. est ridi¬ 
culum nihil dicere. 

Rigens, tis, skrzepły, zdrętwiały, 
stwardniały, omnia rigentia gelu, 
poet.: Testes auro rigentes (wyszy¬ 
wane, haftowane). 

Rigeo, -Sre, hyć skrzepłym, zdrę¬ 
twiałym, partes terrae frigore ri- 
gent; — przenoś, sterczeć, jeżyć 
się, sine frondibus arbos nuda ri- 
get; gelido comae terrore rigent, 

poet. . , , 
Rigeaoo, rigui, 3 drętwieć, krze¬ 
pnąć, aquae iu grandines;—prze¬ 
noś. w czasie przeszłym dok. na¬ 
jeżyć się, mętu riguisse capillos, 
jjoet 

Rigide,przysl twardo; — przenos- 
surowo. 

RigiduB, a, um, stężały, skrzepły, 
twardy, aqua; tellus; najeżony, 
capilli; — przenoś, a) niezachwia¬ 
ny, nieporuszony, vultus, mens, 
innoceotia; stąd: surowy, nieugię¬ 
ty, censoi, satelles virtutis; o) nie¬ 
okrzesany, gruby, niezgrabny, mo¬ 
res; sigua rigidiora; c) dziki, o- 
krutny, ferae; Getae; Sabini; ferrnm. 

Bigo, 1. prowadzić którędy wodę 
lub inny płyn, aquam per agros; 
stąd: oblewać, zwilżać, skrapiać, 
lucum fons perenni rigabat aqua; 
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poet: ora lacrimia lub fletibus; 
karmić, uberibus grańdia natos 
Tit&li ror# rigabat; — przenoś, za¬ 
silać, ingenia omnium. 

Higor, Cris, ta. twardość, stężałość, 
niezgiętość, ferri, auri; zdrętwia¬ 
łość od zimna i samo zimno, ge- 
lidus rigor, Alpinns r.; — pizenoś. 
brak poloru, nieokrzesanie, poet 

Blguua, a, um, zlewający, pole¬ 
wający. zwilżający, amnes; 2) po¬ 
lany, zwilżony, horti. 

Bima, ae, z. rozpadlina, szpara, 
rysa, rimas agere lnb ducere, pa¬ 
dać się, dostawać szpar; per an- 
gnstam rimam repserat; poet: ig- 
nea rima micans (o błyskawicy.) 

Bimor, 1. robić szpary, brćzdy, 
Inpać, terram rastris. krajać, upra¬ 
wiać; stąd: szukając rozkopywać, 
szperać, badać, poszukiwać, o lu¬ 
dziach i zwierzętach, wlaśc. i prze¬ 
noś. rultur rłsccra rimatur epnlis; 
canes elatiirimantur naribus anras. 

Bimósoi, a, um, pełen szpar, roz¬ 
padlin, dziurawy; poet: r. aurls, 
tego, który nic nie zamilczy. 

Kingor, rictus, 3. wyszczerzać zę¬ 
by: — przenoś, być niechętnym, 
dąsać się. 

Bipa* ae, f. brzeg rzeki; poet. i n 
pożn. pis. także brzeg morza (— U- 
tns). 

Bipula, ae, ś. mały brzeg rzeki. 
Bleor, ćris, m. śmieszek, wyśmie¬ 

wać* , szyderca. 
BiauB, ns, m. śmiech, uśmiech, 
risum edere, tołlere, rozśmiać 
się; morere, rozśmieszyć; tenere, 
wstrzymać się od śmiecnu; in ri¬ 
sum yertere, w żart obrócić: 2) 
szyderstwo, ille est risui omnibus, 
jest przedmiotem szyderstwa, po¬ 
śmiewiska. 

Bite, przysł. stosownie do przepi¬ 
sów religijnych, z zachowaniem 
należnych obrzędów, ezseąuiis so- 

iutis; deos colera; sacrum facere; 
2) zwyczajnym sposobem f podług 
zwyczaju, ragas rite trahunt do- 
mos; religatos ritu carpere gra- 
men equos, poet; stąd: w znacz, 
sądów.: prawnie, jak przepis pra¬ 
wa miść chce, testes rite afiuerunt; 
należycie, przyzwoicie, quae po- 
test appellari rite sapientia; re¬ 
bus r. paratis; 3) szczęśliwie, r. 
propinąnare augurium. 

Bitus, os, w. obrząd religijny; 2) 
wszelki obyczaj, zwyczaj, sposób, 
ritn, podług zwyczajn, jak, z prz. 2. 
peendnm ritu, jak bydlęta. 

Biwilia, is, m. współzalotnik. 
Biwilitaa, Stis, f. wspólzalotność, 

zazdrość. 
Riwulus, i, m. strumyk, wlaśc. i 

przenoś, tardi ingenii est rirulos 
consectarl, fontes rerum non ridere. 

Rivns, i, m. strumień, przysłowie: 

e t\vo flnmen facere, z malćj rze¬ 
czy zrobić wielką; — przenoś, for- 
tunae. 

Kixa# ae, z. kłótnia, spór, zwada. 
Bixor, 1. kłócić się, spór wieść, 

cum nliqno de aliqua re. 
BoWgo, Tnis, ż. rdza; poet o z^ 
pańciu zębów:—przenoś, gnuśność, 
ingenium longa robigine torped 
2) rdza na zbożn, zaraza; stąd: 3) 
bogini, broniąca od tćj szkody. 

BobÓiwoa, o, um, dębowy. 
Boboro, 1. wzmocnić, umocować, 

utwierdzić, wlaśc. i przenoś, gra- 
Titatem (anlmi) a natura acceptam. 

Bobur, brie, w.dąb; wszelkie drze¬ 
wo twarde; 2) rzecz zrobiona z dę¬ 
bu, lawa, za^poda, rękojeść, po¬ 
cisk. r. praefbcum ferro; o koniu 
drewnianym pod Troją, sacrum; 
miejsce w więzieniu pnblicznćm, 
t. Tullianum; — przenoś, trwałość, 
twardość, ferri, navium; «la, 
dzielność, w znacz, fizycznćm, du- 
chowćm i moralnćm: « satis ae- 
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tatia atque roboris haberet; Tir 
incredibill robore animi; dummo- 
do plns in Firtute Toboris tenea- 
mus; w znacz, zbiorowem: wybór, 
czoło, kwiat, robora pnbis, ccn- 
tnrionum peditum, Tirornm, po¬ 
pu] i Romani; ąuantnm roboris in 
acie erat. 

KobuBtus, a, nm, z dębu lnb in¬ 
nego twardego drzewa zrobiony; 
stąd: mocny, twardy: — przenoś, 
silny, mocny, corpus; animus, im- 
probitas; robusiior aetate, starszy. 

Bodo, rosi, rosum, 3. gryźć, ogry¬ 
zać, vitem; zjadać, cibaria; 2) 
niszczyć, psuć, ferrum robigine 
roditur;—przenoś. obmawiać, czer¬ 
nić, absentem. 

RogŁlis f o, należący do stosu drze¬ 
wa, do zgliszcza, flammae, poet. 

Bog&tio, onis, Ł 1) pytanie; szczegół. 
2) podanie wniosku do prawa zgro¬ 
madzonemu na obrady ludowi, ro- 
gationem (ad populnm) ferre; ro- 
gationem perferre; accipere, pro- 
mnlgare; 3) prośba, r. gratiosis- 
sima. 

Rogatiuncula, ae, i. krótkie pyta¬ 
nie; 2) projekt do prawa. 

Bog&tor, oris, m. pytający ludu 
obradującego; podający prąjekt do 
prawa; przewodniczący zgroma¬ 
dzeniom Indu i zbierający glosy, 
patrz punctum. 

Koff&tu«, us, tn. prośba, używa się 
zwykle tylko w przyp. 6., ejus ro- 
gatu, na jego prośbę. 

Bogato, 1. pytać. 
Rogo, 1- pytać, aliąuem; auąnia 

(o co); aliąnem causam alicuius 
rei; de aliąua re; z następ, zda¬ 
niem zależ., rogari, peirenissentne 
Agrigentum; w szczegół, a) roga- 
re sententiam lub rogaro aliąuem, 
pytać o zdanie, consules populum 
jura rogarernnt; legem r. lub sa¬ 
mo rog. przedstawiać do zatwier 

dzeula projekt do prawa: rog. ma¬ 
gistratom, Indowi kogo do wybo¬ 
ru ua urząd przedstawiać; comi- 
tja consulibus rogandis; także: 
z podwójnym 4 przyp., qui ple- 
bem Eomanam tribunos plebis ro- 
garet; interrege rogante; b) mili- 
tes sacramento rog., do przysięgi 
powoływać, zobowiązywać przy¬ 
sięgą; 2) prosić, dopraszać się, n- 
liąuid; boc te Fchementer rog o: 
ab aliąuo; ąuidąuid TOgabatnr, 
o cokolwiek go proszono; z nast. 
nt lub ne i tryb. łącz. lub samym 
tryb. łącz., rogat, tentes. 

Bogus, i, tn. stos drew, na którym 
palono nmarłych. 

Roma, ae, r. Rzym główne miasto 
Lacynm i całego państwa Rzym¬ 
skiego; stąd: Romanus, a, nm, 
Rzymski; rzeczotr. Rzymianin, Rzy- 
mianka. 

Bomllius, a, nm, Romilijski, tribns. 
Komulua, i, tn. brat Rema, zało¬ 
życiel i pierwszy król Rzymu; stąd: 
a) Romnlens, a, nm, do Romulu- 
sa odnoszący się; poet.: Rzymski; 
b) Komulus, a, urn. Rzymski, tel- 
Ins, gens, poet.; c) Romultdes, ae, 
m. potomek Romnla, w licz. mn. 
poet. Rzymianie. 

Bor&riut, ii, m. zwykle w licz. mn. 
gatunek żołnierzy lekko uzbrojo¬ 
nych, którzy w boju w tyle za 
żołnierzami zwanymi triarii stali. 

Boro, 1. spnszczać rósę; rorat, spa¬ 
da rosa; — przenoś, kapać, ciec, 
sączyć się kroplami, rorabant san- 
guine ?epres; 2) przech. spusz¬ 
czać kroplami, roratae aquae; mi¬ 
nuta atque rorantia pocula, małą 
ilość wina mające. 

Bob. róris, tn. Tosa; każda ciecz są¬ 
cząca się, kroplami spadająca, poot., 
np. woda, deszcz, łzy i t. p. spar- 
gens rore levi (wodą); stillabil ex 
oculis rorem; rores plurii: 2)tos 
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marinus, rozmaTyn; u poet.: tos 
m&ris. 

Rosa, a©, i. róża; w znacz, zbiór, 
róże, wieniec z róż, reticulum ple- 
nnm rosae; redimitus rosa; poet.; 
krzak róży, rosa Paesti bis florens. 

RosŁriue, a, nm, różany, z róż, 
ruczow rosarium, ii, n. miejsce 
zasadzone różami. 

Rosoidus, a, um, rosisty, pełen 
rosy; mella, spadające kroplami; 
poet: Iris rości da pennis, zroszona. 

Roioinu, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodn; stąd: a) Roscianus, 
a, um, tyczący się Roscyuszji, 
imitatio; b) Roscius, a, um, od 
Roscyusza pochodzący, lex, prawo, 
trybuna ludn Roscyusza Oto na, 
przez które stan rycerski otrzymał 
osobne miejsce w teatrze (in qna- 
tuordecim). 

Roeea, ae, i. okolica w Sabińskićj 
krainie przy mieście Reatc; stąd: 
Roscus, a, um, do Rosei odno¬ 
szący się, Ro6ea rura. 

Roeótum,i, n. ogród różany. 
Roseun, a, um, różany, z róż; poet. 

różowy, robor; o Jutrzence i Apol- 
linie; cervix i os (Wenery). 

Roaeua, a, um, patrz Rosę a. 
Rosmarinus, patrz Ros. 
Rostr&tus, a, um, opatrzony w dziób, 

koń czaty, r»avis; colamna r., ko¬ 
lumna w Rzymie ozdobiona przo¬ 
dami okrętów, która na cześć Dui- 
liusza z powodu jego zwycięztwa 
nad Kartagińczykami była wysta¬ 
wiona; corona r., wieniec dawany 
w nagrodę temu, który najpierwszy 
wskoczył na okręt nieprzyjacielski; 
albo w ogóle za odznaczenie się 
w bitwie morskiej; stąd: cni tem¬ 
pera narali fulgent rostrata coroni. 

Roetrum, i, ». dziób, pysk, ryj; 
2) przenoś, ej kończaty przód o- 
krętn do odpierania i dziurawie¬ 
nia okrętów nieprzyjacielskich; b) 

w licz mn. nostra, mównica w Rzy¬ 
mie ozdobiona przodami okrętów 
zdobytych na Ancyatach r. 416, In 
rostra ascendere; descendere de 
rostris; consul concionari conantem 
de rostris deduiit. 

Rota, ae, i. koło wozowe; poet. 
wóz, pedibusre rotave; 2) kolo 
garncarskie, currente rota cnr 
urceus cxit; 3) rodzaj kary u Gre¬ 
ków, in rotam ascendere; stad: 
poet. o kole Iksyona; 4) kolo for¬ 
tuny, t. j. jćj niestateczność, rota 
fortunae; 5) poet. rotae imparesi 
dispares, o nierówności wierszy 
elegiackich. 

Roto, 1. obracać w koło; rotare en- 
sem, wywijać mieczem; kłębić, 
kłębami toczyć, flamm&e rot&ntes 
fumom; na str. bier. obiecać się 
w koło, rotatis obriam ire polis; 
także: poet rotantia 6axa, obraca¬ 
jące się. 

Rotula, ac, i. kółko. 
Rotundę, przysl okrągło; — prze¬ 

noś. o stylu: z zaokrągleniem; 
gładko. 

Rotundo, 1. zaokrąglić, rotunda- 
tus, zaokrąglony: — przenoś, ze¬ 
brać w jedno, mille tałenta ro- 
tundentur. 

Rotundus, a, um, okrągły, poet: 
mulat quadrata rotundis; takie o 
człowieku, teras atquo rotundus;— 

rzenoś. potoczysty, płynny, gład- 
i, rerbornm constructio rotunda; 

rotundo ore loqui. 
Rubefaclo, ffici, factum, 3. za¬ 

czerwienić , cruore. 
Rubens, tis, czerwony. 
Rubeo, rubui, 2. być czerwonym, 
Tyrio mnrice lana; rumienić się, 
np. ze wstydn. 

Ruber, rubra, rubrnm, czerwony, 
cauicula, gorąca; Rubrum maro, 
morze Czerwone; Saxa Rubra, 
miejsce w Etruryi. 
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Rubesoo, rubui, 3. czerwienić się, 
stawać się czerwonym, arva cae- 
de; rnmienić się, rubuere genae. 

RubStum, i, n. krzak jeżyny. 
Ruboua, a. am, jeżynowy. 
Rubi, orum, m. miasto w Apulii. 
Kubico, nnia, m. nęka w Italii 
przy Rawennie. 

Rubicundue, a, om, czerwony. 
Ceres r., zboże czerwonawe, żółta¬ 
we, dojrzale. 

Rubig- patrz Robig-. 
Rubor, oris, m. czerwoność; 2) ru¬ 
mieniec, zapłonienie od wstydu, 
rubore suffundi; stąd: albo wsty- 
dliwość albo wstyd, hańba. 

Rubra saxa, patrz Ruber. 
Kubrlo*, ae, i. glinka czerwona, 

o kra; proelia rabrica pieta; 3) ty¬ 
tuł prawa i samo prawo, ponie¬ 
waż je oznaczano czerwono. 

Rubrius, ii, m. nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

fiubua, i, m. krzew jeżyny, tudzież 
jagoda jeżyny. 

Buc to, i depon. metor, 1. w o mi¬ 
łować, cibum; — przenoś, w znacz, 
wzgardliwym, ructatur rersus sub- 
iimes, głosi wymawia wiersze na¬ 
dęte, przesadne. 

Buctutt, us, m. womity. 
Rudene, tis, m. lina mocna, mia¬ 

no w. okrętowa; przysłowie: ruden- 
tibus apta fortuna, szczęście bar¬ 
dzo niepewne. 

Rudera, patrz rudus. 
Rudiae, arum, i. miasto w Kala- 
bryi; stąd: Rudinus. a,um , z Bu- 
dyi, bomo (Ennius) i Rudini, o- 
rum, m. Kudyjczycy- 

Rudlmentum, i, n początek jakiój 
sztuki lub umiejętności, pierwsza 
próba, szczegół, w odniesieniu do 
sztuki wojennćj, militare; dura ru- 
duaenta belli. 

Budinut, patrz Rudiae. 
Rudla, e, nieobrobiony, surowy, 

lana, moles; nicuprawny, cam¬ 
pus, — przenoś, nicu kształcony, 
nieusposobiony, nieświadomy, nie- 
obeznajmiony z czćm, nie mający 
w czćm doświadczenia, rerum 
omniuni; excmplorum; belli; iii 
republica; ilt jurę cirili; arłć; ad 
pedestria bella, ad mała. 

Rudio, is, i. pręt, palcat dla 
wprawy ćwiczeń szermierskiclr. ja¬ 
ko znak zaszczytny wysługi szer- 
mierskićj; tam bonus gladiator ru- 
dem tam cito accepisti? u poet. 
o uwolnieniu zaszczytnym od obo¬ 
wiązków; ma donari jam rude. 

Rudo, rudlvi, rudltura, 3. ryczyć, 
o zwierzętach i ludziach, insueta 
rudentem telis premit; także: o 
przedmiotach nieżywot. prora ru- 
dens, skrzypiący. 

1. RitduB, eris, n. gruz; noTum r. 
lub samo rudus, wapno z piaskiem 
pomieszane, tynk- 

2. Rudus, Eris, m. patrz raudus. 
Ruflnut, i, m. Rzymski przydomek. 
Rufrao, arum, i. miasto w Kam¬ 

panii. 
Rufrium, ii, «. miasto Hirpinów 
RufuluB, a, am, czerwonawy; ru- 
fuli, orum, m. imię trybunów 
wojskowych, których wódz sam 
obierał, przez lud zaś obierani 
nazywali się comitiati. 

Rafua, a, urn, czerwonawy, liso- 
waty; 2) Rufus, i, Rzymski 
przydomek. 

Ruga, ae, i. marszczka z powodu 
wieku podeszłego, jam incos rul- 
tue rugasenilis arat; labuntur an- 
ni, nec piet&s moram rugis et in¬ 
stant! seuecłae auferet; z powodu 
smutku, surowości, gniewu do- 
lor et curae rugaąne tristis abit; 
rugas coSgit, przybrał surową 
minę. 

Bugio, ire, ryczóć, stąd: ragitus, 
us, ryk. 
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Bugósus, a, urn, zmarszczony, ge- 
nae, pellis; frigore pagus, miesz¬ 
kańcy osady skurczeni od zimna, 
poet. 

Bulną, ae, i. obalenie sio, con- 
claris, minam dare, facere, tra- 
Łere, opaść, obalić się; w licz. 
mu zwaliska, rui nas ascendit; Tro¬ 
ja ruinas ostendit; ruiuas transcen- 
dere; poet: t. coeli. burza; — 
przenoś, upadek, zguba,zniszczę- 
nie, fortunarum; śmierć, illedies 
utramąue duceł ruinam; o osobach: 
niszczyciel, reipublicae; 2) napad, 
uderzenie na kogo*, primi minam 
dant ingenti sonitu, pierwsi nacie¬ 
rają, poet 

Rninóaua, ae, nm, grożący upad¬ 
kiem, chylący się do upadku; 
poet.: rozwalony, domns r. 

Rullus, i, ta. Rzymski przydomek. 
Rnma, ae, rumis, is, z. i ramen, 
Ynis, a. pierś, cycek. 
Rumina, ae, z. bogini ssących u 
Rzymian; stąd: Ruminalis ficros, 
drzewo figowe, pod którćm wil¬ 
czyca karmiła Romulusa i Rema, 
później Rominalis nazwana; także: 
Rumina lub Romula ficos, n poet. 

RuminAtfo, onis, i. przeżuwanie;— 
przenoś, częste rozważanie jakićj 
rzeczy. 

Homilio, i ruminor, 1. przeżuwać, 
pal lent es herbas. 

Humor, óris, m. przytłumiony, 
głuchy szmer, mroczenie, sznm 
(wiatru, wody), labitur uncta ra¬ 
die abies rumore secundo, przy 
sprzyjającym pociągu wiosłami, 
poet: 2) wrzawa, tłumne i zgieł¬ 
kliwe wołanie, quae voa ad coe- 
Inm effertis rumore tecundo, zgo¬ 
dnie z powszechnym głosem gmi¬ 
na, poet; 3) zwykle: głucha wieść, 
wiadomość niepewna s przyp. 2. 
rumor periculi lub de- aliqna rr, 
rumor est; affertur, perfertur i t. p. 

% nast. 4 przyp. 1 tr. bez., celer! 
rumore dilato, Dioni rim illatam; 
4) głos, opinia w znaczeniu po¬ 
chwały, zadowolenia lub nagany, 
rnmori serrire, ubiegać się o do¬ 
brą opinię, uważanie; rnmore ad- 
verso esse, rumore mało flagrare, 
bvć źle widzianym, za złego uwa¬ 
żanym, być w złej opinii. 

Rumpo,rupi, raptom, 3. zerwać,ro¬ 
zerwać, rozedrzćć, rozszarpać, ca- 
tenas; yestea a pectore; ar cum; 
Tincula carceris; ventus rnmpit 
carinam; Tis yenti rumpit nnbem, 
na str. bier. rompi, pękać (od 
śmiechn, gniewu, zazdrości) rum- 
pantur ut ilia Codro; 2) przeciąć, 
przerwać, aditum; 3) gwałtownie, 
siłą otworzyć, ferro, cuneo Tiam, 
aditus; 4) przebić, przeszyć, prze¬ 
rżnąć, przeciąć, ferro, cnltro, se- 
curi, gladio; 5) wydobyć, dura 
Kedusaei praepetis nngnla rupit 
fontem; has yoces; takie: ąuęstus; 
se rampere lub rum pi, wydoby¬ 
wać się, wypadać, wybuchać, wy* 
lewać się, amnes rumpuntur fon- 
tibus; inter nnbila se rumpunt ra¬ 
dli; tantus se nubibus im ber ru- 
perat; 6) — przenoś, a) zerwać, 
zuiweczyć, złamać, zniszczyć, pa* 
cera, foedera, fidem, jus, ©dicta, 
testamentom, societatem, nnptias, 
imperium i t. p; b) przerwać, prze* 
szkodzić, moras, somuum, sacra, 
yisum, siientia i t. p. 

Bumuflciilus» wieść mało znaczą¬ 
ca, gadanina. 

Bilna, ae, z. gatunek pocisku. 
Bunoina, ae, z. hebel; stąd: run- 
clno, ire, heblować, polerować. 

Bunoo, Sra, pleć, oczyszczać 
z chwastów. 

Buo, rui, rtttum (także: ruiturus), 
3. 1) nieprzech. *) lecióć, śpie¬ 
szyć, biedź, rzucać się na co, ad 
urbem, in Cappadociam; ad proe 
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lin; buc omnif turba ruebat; — 
przenoś- ad lub inaliquid, lecićć, 
biedź, ad interitum, in pcrni- 
ciem i t p.; upaść, stracić zna¬ 
czenie, doznać niepowodzenia, in 
dicendo, in agendo; aliąnem me¬ 
ro pati; mero rem publicam; b) 
wypaść skąd, wylatywać, porlis; 
o głosie: wychodzić, wydobywać 
sio, antnun, unde ruunt totidem 
voces responsa Sioyllae poet.; c) 
upadać, spadać, tecta ruunt; alto 
a cułmine Troja; poct o burzy: 
mit aether;—przenoś. Yis consiUi 
expers mole ruit sua; mijać, scho¬ 
dzić, upływać, ruit imbriferum 
ver; nor ruit, noc ma się kn 
schyłkowi; przeciwnie: ruit Ocea- 
no nor, nadchodzi; 2) przech., 
zbierać, zabierać, cinerem et con- 
fusa ossa focis; unde diritias ae- 
risque ruam acerros: unosić, nu* 
bcm ad coolum; obalać, iinma- 
nem molem TolTuntque ruuntque; 
rozbijać, skruszyć, roztłuc, cu- 
mulos ruit małe pinguis arena©*, 
wzruszać, przewracać, totum ma¬ 
rę a sedibus i mis; spumas salis 
aere, próć wody żeglując; ruta 
(et) caesa, surowy materyał. 

Bnpet, is, skała, aftia, praecel- 
sa; ardua; rapem munire, *pan- 
dere, torować przechód, drogo 
przez skalę; cavae rupes, jaskinie. 

BnpDioi, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego ródn. 

Buptor, oris, w. zrywający, gwał¬ 
ciciel , foederis, induciarum. 

BorioólA. ae, w*, i z. wiejski, zie¬ 
miański > Tolniczy, Ceres, deus; 
boToe, armtrum. 

Borittos, ae, m. i i. urodzony 
na wai; w licz. ma. rurigenae, 
wieśniacy. 

Burffum i rursus, prsysL wstecz, 
w tył, trahere, se redpere, rever- 
tere; 2) znowu, ut rursus piebi 

serocanda Tideatur; 3) naodwrót, 
r. in suum locum cogere. 

Bus, rUris, n. grunt, rola, pole, 
gospodarstwo wiejskie, l&udato in- 
gentia rura, eriguum colito; 2) 
wieś w przeciwieństwie do mia¬ 
sta, posiadłość wiejska; w 4 przyp. 
na pyt. dokąd? rus ibo; in sua 
rura venire; w przyp. 6 na pyt. 
skąd? rurę huc adrenit; także 
w przyp. 6 na pyt. gdzie? ruri 
esse, vivere; rurę erit; z przymiot: 
rurepaterno, rurę suo;—przenoś, 
prostactwo, brak poloru, manent 
▼estigia ruris, poet. 

Baaoino, Ónis, *». miasto w Gallii 
narboneńskićj. 

Busoum, i, a. lnb ruscus, i, i- 
mirt dziki. 

Busplna, ae, i. miasto w Byza- 
cenie w Afryce północnej. 

Buati&nua, i, *». Rzymski przy¬ 
domek. 

Ruaticinus, a, um, wiejski. rita. 
Tir; rusticani, oram, m. wieśnia¬ 
cy, u póżn. pis. 

Bnetłoitio, ónis, ż. przebywanie 
na wsi, życie wiejskie. 

Bustlce, przyst po wiejska, lo- 
qui; -przenoś, po prostacku, gbu- 
rowato, facere, urgere. 

Buflticitaa, stis, i gospodarstwo 
wiejskie, stan wiejski; — przenoś. 
aj nieśmiałość, wstyd niepotrze¬ 
bny; h) prostactwo, niezgr&bność. 

Bnaticor, 1. bawić, przebywać na 
wsi, haec studia rustioantur no- 
bisenm. 

Rustioulua, i, m. wieśniaczek. 
Ruaticus, a, um, wiejski, wie¬ 

śniaczy; rzeczom, wieśniak .—prze¬ 
noś. a) prosty, bez przesady; b) 
niezgrabny, nieokrzesany, carmi- 
na; rteczow. prostak, prostaczka, 
rustjcns es; rostica sim sane, dum 
non oblita pudoris- 

Butft, ae, i. ruta, roślina; -prze- 
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noś. nieprzyjemność, gorycz, patrz 
pulejum. 

Huta caesa, patrz mo. 
Butabulum, ij w. narzędzie do 

mieszania, ożog; kopystka, wa- 
rzocha. 

Buteni. oram, l». lud w Gallii 
Akwitańskiój. 

Hutiliua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: RutiliSnus, a, 
um, do Rutyliusza odnoszący się. 

Butilo, 1. błyszozeć jak złoto, ar- 
ma mtilare vident; 2) przech. na¬ 

Bioei 

dawać kolor rydzawy, comae ru- 
tilatae- 

Kutiiub, a, um, żółto czerwony, 
ignis,flammae; rydzawy, rudy, ca¬ 
pi! li; 2) Rutflus, i, tn. Rzymski 
przydomek. 

Rutrum, i, n. narzędzie do prze¬ 
wracania: grabie, motyka. 

Butula, ne, i. ruta. 
Rutuli, orum, tn. lud w Lacyum, 

którego główne miasto było Ar- 
dea; w licz. poj. Rutulus, Rutnl- 
czyk; takie przym. do Rut ułów 
należący, rex. 

B. 
S. jako skrócenie~Scxtus; S. C.~ 

senatus consultum; S- P. Q. R— 
senatus populusąue Romanus; Sp- 
mSpurius. 

Saba, ae, i. miasto w Arabii szczęśli¬ 
wej; stąd: Sabaeus, a, um, 9abejski, 
tyczący się Sabei; poet.: Arabski, 
thus, i Sabaei, orum, tn. mie¬ 
szkańcy Sabei, 

Saba©-, lub Sabad-, patrz Sabaz- 
Sabarcae, arum, tn. lud w In¬ 
dy ach. 

Sab&te, 6s, £. miasto w Etruryi; 
stąd: Sabatlnus, a, um, do tego 
miasta odnoszący się. 

Sabaala, orum, *. święto na cześć 
Bachusa, który stąd nazywał się 
Sabazius. 

Sabbata, orum, n. siódmy dzień 
w tygodniu, dzień odpoczynku u 
żydów, szabas, w ogóle: dzień 
świąteczny. 

Sabelli, orum. tn. szczep Sabinów, 
Sabellowie, w licz. poj. Sabeiczyk, 
Sabinczyk (o Horacyuszu, który 
miał posiadłość wiejską w krai¬ 
nie Sabin sklej); stąd: aj Sabellus; 

b) SabellTcus, a, um5 tyczący się 
Sabinów. 

Sabinus, i, tn. Sabinczyk: Sabl- 
ni; orum, tn. Sabinowie: Sabina®, 
arum, i. Sabinki, dawny lud w Ita¬ 
lii; stąd: Sabinus, a, um, Sabiń- 
ski ; rzeczou. Sabinum, i, f«. wino 
Sabińskic; 2) Sabinus, i, tn. imię 
Rzymskiej familii. 

Babia,is, tn. rzeka w Gallii Belgij- 
skićj. 

Babulum, i, n. piasek. 
Saburra, ae, i. gruby piasek okrę¬ 
towy, onorarias multa saburra gra- 
Tatas. 

Bacae, patrz Saces. 
BaccuB, i, tn. wór, miech. 
BaceUum, i, H. kaplica- 
Sacer, sacra, sacrum, święty, nie¬ 
tykalny (w przeciwieństwie do pro¬ 
fan us); poświęcony bóstwu jakie¬ 
mu; z przyp. 2 lub 3, insula sa¬ 
cra deorum; inensis sacer Mani- 
bus; Cereri sacrum Polypocten; 
stąd: Sacer mons, w krainie Sa¬ 
bińskiej; vl» Sacra, w Rzymie 
prowadząca przez forum do kapi- 
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tolium; rreciow. sacrom, i, n. a) 
przedmiot święty, świątynia, sprzę¬ 
ty, posągi, i t. p., sacra procu- 
randa tradunt, miejsca i przedmio¬ 
ty święte oddają pod opiekę; sa¬ 
cra ex aedibas proripuisso (posą¬ 
gi); ofiara, sacrum accendere, cre- 
m&re; poet.: a. coeiestia, poezya; 
t) obrzędy rellgijue, Graeco sa- 
cro; sacrorum religio; arcanum 
sacrum Cereris vulgare, wyjawić 
tajemnice religijne Cerery; i t. p.; 
sacra publica, gentilida, commu- 
tiia i t. p. sacrom lub sacra fa¬ 
ce™ aiicui; 2) poświęcony bogom 
podziemnym, śmierci; przeklęty, 
bezbożny, fatalny, obmierzły, ohy¬ 
dny, caput Jovi (Stygio) sacrum 
esset; is sacer esto; auri sacra 
famę s. 

Baoerdos, Ctis, m. i i. kapłan, ka¬ 
płanka; w appozycyi: regiiia s.; 
sacerdotes Yiri. 

S&oardótium, ii, n. kapłaństwo, 
godność kapłana, sacerdotia m&n- 
dare; sacerdotium inire. 

Baoea, ae, m. w licz. mn. Sac&e, 
lud koczujący w Azyl północnej 
od Greków Scytami zwany. 

B&or&zsentum, i, n. przy sięga, per- 
fi dum s. dicere, krzywo przysię¬ 
gać; contra religionotn sacramenti; 
szczegó L przysięga zaciągającego 
się do służby żołnierza: &liquem 
militiae SAcramento obligare lub 
militec sacramento rogare lub adi- 
gere; sacrameutum negligere zła¬ 
mać przysięgę; dicere sacramen- 
tum lub sacramento; 2) w znacze¬ 
niu sąd: złożenie pewnój summy 
przy rozpoczęciu processu, pod 
warunkiem, że w razie przegra¬ 
nia sprawy ta summa przepada, 
multae sakramentum; stąd: spra¬ 
wa czyli proces cywilny, w któ¬ 
rym dawano zakład pieniężny, ju- 
sto sacramento contendere cum 

aiiqno; sacr. alicujus justum ju- 
dicare; stąd: sacramento contende- - 
re, zakładać się. 

Bacrani, ornm, m. lud w Lacyum; 
stąd: Sacranus, a, um, należący 
do Sakranów. 

Sącrarium, ii, n. miejsce, gdzie 
składano świętości, przedmioty re¬ 
ligijnie czczone; kaplica, świątynia. 

Saoratua, a, um, święty; poświę¬ 
cony. templum: lite s. pecndes. 

Baorifer, era, erum, świętości no¬ 
szący. 

S&crifiofitio, onis, i. ofiarowanie. 
Bftorifiołum. ii, n. ofiara. 
Saeriftao, 1. ofiarować, składać 

ofiarę, apnd aram; snem. 
Bftcritloulua, i. m. ofiarnik; rex s. 

kapłan sprawujący ofiary, któro 
dawnićj sprawowali królowie. 

SaerlfLous, a, um, ofiarujący, czy¬ 
niący ofiary, rex; 2) do ofiar na¬ 
leżący, ofiarny, rltus, dies, poet. 

Baerilegium, ii, ». świętokradztwo; 
w ogóle: znieważenie świętości, 
obrzędów religijnych, sacrilegii 
damnare. 

S&crilegus, a, um, świętokradzki; 
rzeczowo. świętokradzca: w ogóle: 
znieważający świętości, obrzędy 
religijne, bezbożny, zbrodniczy. 

Baorlportua, us, m. miasto; a) \Vol- 
sków; b) nadmorskie na wybrzeżu 
Tarentyńskićm. 

Baoro, 1. poświęcić, ofiarować co 
bóstwu, deum sede, bożkowi świą¬ 
tynię zbudować; alicni aras; aqui- 
lam, cumis; w ogóle u poet.: oka¬ 
zać, oddać, przyznać, honorem ali- 
cui; przeznaczyć, telis Evandri sa- 
crarunt; miratur nihil nisi quod 
Libitina sacrarit (uwielbia tylko 
poetów już nieżyjących); stąd: 
uświęcić, nietykalnem zrobić, foe- 
dus; lex sacrata, prawo, które prze¬ 
stępcy groziło najsurowszą karą; 
2) podnieść do godności bóstwa,— 
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przenoś, unieśmiertelnić, uwiecz¬ 
nić, aliquem i aliąuid. 

SacrosanotuB, a, um, święty, nie¬ 
naruszalny, nietykalny. 

Baorum, patrz sacer. 
Smo>, patrz sec-. 
Baepe, przysł. często, stop wyż. 
saepius, cześcićj, najwyż. saópis- 
sime, bardzo często, najczęściej. 

Baepenumero, przytl* częstokroć, 
Baepea, saepio, s&et-, patrz sep*, 
set-. 

8aeve, przyst. srogo, okrutnie. 
Saevlo, saerii, saevltum, 4. sro- 
żyć się, wściekać się, okrutnie po¬ 
stępować, medio in certamine Ma- 
vors; ani mis ignobilć yulgus; for¬ 
tuna; anguis, lupus, panthera; ma* 
re Tentis. 

Baeritla, ae, i. srogość, okrucień¬ 
stwo, zapalczywość, saeritiam ad- 
hibere, eiercere in aliquem; ostrość, 
hiemis. 
Saeyua, a, um, srogi, okrutny, 
wściekły, zajadły, ostry, o przed¬ 
miotach żyw. i nieżyw.; 2) strasz¬ 
ny, Aeneas s. in armis; Hector, tri- 
dens; funera, u poet. 

Saga, ae, ż. patrz sagus. 
Bagsoltas, itis, i. moc, bystrość, 
narium (węchu); 2) przenikliwość, 
erat ea sagacitate, ut decipi non 
posset. 

Bagaciter, prtysl. mocno, bystro 
(o zmysłach a zwłaszcza o węchu), 
odorari sagacissime; — przenoś, 
w odniesieniu do umysłu: bystro, 
dowcipnie, przenikliwie, perre* 
siigare. 

Bagaria, is i Sangarius, ii, ». rze¬ 
za we Frygii i Bitynii; stąd: Sa- 
garttis, Tdis, i. do tej rzeki nale¬ 
żąca, nympba. 

Bać&trui, a. um, płaszczem żołnier¬ 
skim lub podróżnym odziany. 

Bagax» łcis, mający węch mocny, 
c&nis; także o słuchu: canibus ta* 

gacior anser,—przenoś, przenikli¬ 
wy, dowcipny, przezorny, ad pe- 
ricula porspicienda; mens; u poet 
i póżn. pis. z przyp. 2, takie: 
z tr. bezok. s. rerum; Yidere. 

Sagma, ae, z. karmienie, tuczenie; 
jako skutek: tłustość, corporis, 
yeutris, u późn. pis. 

Bagino, 1. karmić, tuczyć, aliąueii; 
saginati corporis belua;—przenoś, 
caede saginatus; sanguine rei- 
publicae, napojony, nakarmiony; 
ezercitus inter haec flagitia sagi- 
natur. 

Bagio, Ire, tropić, węchem docho¬ 
dzić; przeczuć, przenikać. 

Bagitta, ae, i. strzała, impełlere 
nerwo, wypościć z cięciwy; conji- 
cere; 2) gwiazdozbiór. 

8ngitfc4riu«, ii, *». łucznik, strze¬ 
lający z tuku; 2) gwiazdozbiór, 
strzelec. 

Bagittifer, era, erum, noszący strza¬ 
ły, pharetra; strzałami uzbrojony, 
Geloni. 

S&gittipÓten*, tis, władnący strza¬ 
łami; rzeczow. strzelec, jako gwia¬ 
zdozbiór. 

Sagitto, 1. strzelać z luku 
Bagmen, Tnis, n to co zabezpie¬ 

cza nietykalność, np. trawa z zie¬ 
mią wyrwana w ręku kapłana 
zwanego Fetialis, zawierającego 
przymierze z nieprzyjacielem. 

SAgulnm, i, n. gruba zwierzchnia 
suknia, płaszcz podróżny i żoł¬ 
nierski. 

Sagum, i, h. płaszcz podróżny i żoł¬ 
nierski; stąd: sagum (saga) sume- 
re, być w gotowości do boju; tak¬ 
że: ad saga renire; est in sagit 
cmtas. 

Baguntum, i, n. % Saguntus, i, L 
miasto w Hiszpanii tarrakoneń- 
skiój; stąd: Saguntlnus, a, um, na¬ 
leżący do Saguntu i SaguAttni, 
Sram, wu Saguntynowie. 
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B&gua, a, um, przepowiadający, 
wróżący; rzeczcw. saga, ae, ż wróż¬ 
ka, czarownica. 

Sals, is, i. miasto w niższym Egip¬ 
cie; stąd: SaJtae, arum, m Saici. 

Bal, sKlis, m. i n. w licz. mn. sa- 
les, m. sól; poct.: woda morska, 
morze, stant sale Tyrrheno clas- 
sea; spumas 6alis aere roehant;— 
przenoś, a) dowcip, żart, sal et 
facetiae; sales urbani; sal niger, 
uszczypliwość; bj delikatność, do¬ 
bry smak, tectum plus salis quara 
sumptus habeh&t. 

Salaoia, ae, i. bogini morza. 
B&laco, onis, m. samochwał, junak. 
Balamla, lnis (4 przyp. Ina); i Sa- 
lamlna, ae, z. wyspa i miasto nad 
odnogą Saronicką, przy Attycc, 
gdzie panował Telamon ojciec 
Ajaksa i Tcukra; 2) miasto na wy¬ 
spie Cyprze założone przez Teu- 
kra. Stąd: Salamlnius, a, um, Sa- 
lamiński i Salaminii, orum, m. 
mieszkańcy Salaminy. 

Bal&pia, ae, i. miasto w Apulii 
nad rzeką Auiidus; stąd: fialapini 
i Salapitani, orum, m. mieszkań¬ 
cy Saiapii. 

Balariua, a, urn, solny, tyczący się 
soli, annona, dochód z soli; Sala- 
ria via, droga z Rzymu do Sabi¬ 
nów wiodąca, którędy sól spro¬ 
wadzano; rzeczow. salarium, ii, n. 
podarunek; płaca, Strawne, u pózn. 
pisarzy. 

Balaaai, orum, m. lud Alpejski, 
mieszkający w okolicach dzisiej¬ 
szej Sabaudyi. 

Balaz, Łcis, jurny, lubieżny; 2) 
pobudzający do jurności. 

Balebra, ae, i. miejsce nierówne, 
trudne do przebycia, qui queri- 
tur sale bras;—przenoś, styl nie- 
gładki, chropowaty, Herodotus si¬ 
ne ullis salebria, qnasi sedatus 
amnis fluit; trudność mowy, ora- 

tio h&eret in salehra; nunquam in 
safcbras incidisset. 

Balebrdsua, a, um, nierówny, chro¬ 
powaty, sterczący, trudny do prze¬ 
bycia. 

Balentlni, orum, m. lud Kalabryi; 
in Salentinis, w krainie Salentyń- 
skiej; stąd: Salentinus, a, um, na¬ 
leżący do Salt ntynów. 

Salernum, i, n. miasto w krainie 
Piccńskiej. 

Baliaris, e, patrz Salii 
Saii&tus, us, m. godność kapla 

nów Marsa zwanych Salii. 
Salictum, i, u. miejsce zarosłe wierz ¬ 

bami, wierzbiną. 
B&licntes, ium, m. patrz salio. 
Ballgnua, a, um, wierzbowy. 
Balii, orum, m. zgromadzenie 12 

kapłanów, ustanowionych przez 
Nurnę, którzy corocznie w marcu 
skacząc i śpiewając pieśń na cześć 
Marsa obnosili po mieście tarcze 
ancilia zwane; w tym dniu odby¬ 
wały się także świetne uczty. 
W Tyburze byli pod tem nazwi¬ 
skiem kapłani Herkulesa. Stąd: 
Sałiaris, e, Saliarski, carmen; — 
przenoś, okazały, świetny, wy¬ 
tworny, quum cpulati cssemus 
saliarem in modum. 

Balmae, arum, i. kopalnie 6oli, 
żupy solne; salinae Romanae, \ rzy 
ujściu Tybru; 2) miejsce w Rzy¬ 
mie przy bramie zwanej porta ter- 
gemina, gdzie się znajdowały skła¬ 
dy soli; — przenoś, żarty, dowci¬ 
pne zwroty, parum dilijrenter pos- 
sessio salinarum mearum a te dc- 
1'enditur. jmek. 

Balinator, óris, m. Rzymski przydo- 
Balinum, i, ». solmc^ka, pater - 
num splcndet in mensa tenui sa- 
linum. 

Balio, salut (ii) saltum, 4. skakać, 
o żyjących i nieżywych istotach: 
de muro; in aquag; sal lub mice 
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(ealis) solieoi, sól ofiarna, która 
pryska, kiedy jest rzucona w o- 
gień; o gradzie: salit horrida gran¬ 
do; takie o wodzie: wytryskać, 
być w szybkim rucha, duicis 
aqaae saliens rirua; stąd: rzeczow. 
salientes, tam, m. wody wytry¬ 
skające, fontanny; 2) przech. pa¬ 
rzyć się, łączyć się, salit nr oris. 

Saltunea, ae, i. dziki lab celty¬ 
cki nard. 

Saliva, ae, i. ślina. 
8alix, Tcis, i. wierzba. 
Sallent-, patrz salent-. [ski. 
Bailustius, ii, m. dzicjopis Bzym- 
Ballyes, ttm, lnb Salyi, Srum, m. 

lud w Gallii narbonońskićj. 
Salmaela, Idis, i. źródło w Karyi 
i nimfa tegoż nazwiska; -przenoś, 
zniewleściały. 

Balanćmeus, ei lab eos, m. syn 
£ola, brat Syzyfa, ojciec Tyro- 
ny, król Elidy; stąd: Salmónis, 
Mis, f. Salmonida (Tyrona, ma¬ 
tka Koleusa i Peliasa). 

Salóna, ae, i Salonae, arum, ł. 
miasto portowe w Dalmacyi. 

Balpa, ae, i. gatunek ryby mor¬ 
skiej. 

Balsamenttrius, ii, m. handlują¬ 
cy marynatą. 

Baloamentum, i, n. rosół z solo- 
nćj ryby; 2) ryba marynowana. 

Bała#, prfytł. dowcipnie, dicere. 
Balaoa, a, urn, solony, słony, ra¬ 
da, flnctus; fruges, farra; Salsum 
flumen, rzeka w Hiszpanii bety- 
ckićj; gryzący, ostry, sudor, to- 
bigo • — przenoś, dowcipny, 
homo facetus atque salsns; multa 
salsa Graecorum. 

Baltltto, ttois, i. tańczenie, taniec. 
Baltttor, órie, m. tanecznik. 
Baltatórius, i, om, taneczny, or- 

bem saltatorium TeTsare, w koło 
tańczyć. 

Battatrlx, Ida, I. tanecznica. 

BalUtcia, os, m. taniec. 
Bałtem, pnysl. przynajmniej, erl- 

pe mibi hunc dolorem ant mlnao 
saltem; non s., ani nawet. 

Salto, 1. tańczyć,eleganter; przech. 
w tańcu, w pan to minach przed¬ 
stawiać, wyrażać, carmina, Cy- 
clopa. 

Baltu&eus, a, om, lesisty, lasem 
zarosły, reglo, loca, 

1. Baltus, us, m. skok, skakanie, 
saltum dare, skoczyć; taniec, sal¬ 
tu imitatus agresti. 

2. Baltus, uh, m. górzyste miej¬ 
sce lasem zarosłe, Pyrenaeua 1 
Pyrenad, Grajus (Alpy); sllrae 
ant saltus; montes saltusquo; 2> 
pastwiska w lesie, saltibus in ra- 
cuis paseent; 3) miejsca trudne 
de przejścia, wąwozy, saltus Ther- 
mopylarum; 4) folwark z pastwi¬ 
skiem, de saltu agroąne dojidtur. 

Bal Ci ber, bris, bre, i zwycz. sa- 
lObris, e, zdrowy, pomagający do 
zdrowia, ager, somnus; zbawien¬ 
ny, przydatny, jusritia; coosłlia, 
dizi senteutiam saluberrimam rei- 
publicae; 2) zdrowy, nie chory,, 
corpora. 

Balubritas, itłs, i. zdrowość, lo- 
ci;—przenoś. czystość, poprawność, 
Atticac dictionis. 

Balubriter, przytl zdrowo, 1 do¬ 
brym skutkiem dla zdrowia, re- 
frigerari sainbrins; zbawiennie, 
pożytecznie, leges latae salubri- 
ter; belłusn trahi a, rozsądnie, 
przezornie, bacznie, a późn. 

Belum, i w. głębia morza, procul 
ab insula in salo uarem touult; 
poet. w ogóle: morze, fit sonitus 
spumante salo; ruch morza, a stąd 
cnybotanle się okrętu, salo nan- 
seaąuo confecti; miejsce zdatne do 
zarzucenia kotwicy niedaleko brze¬ 
gi, łn salo ad ostiom portu in 
aacoris stetit. 
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Saltu, fitis, i. zdrowie, dobry stan 
zdrowia, medicinft ad sałatom re- 
dacere, uzdrowić, wyleczyć; stąd: 
aj dobre powodzenie, pomyśluość, 
szczęście, domeetica, aliena, com- 
mnnis; pericnlam salutis, niebez¬ 
pieczeństwo utraty życia; id quan- 
tao saluti fuerit, jak dalece to by¬ 
ło zbawieimem; restitntio salntis 
meae, przywrócenie mojego szczę¬ 
ścia, (przywołanie z wygnania); 
stąd: Salus, bogiui zdrowia i po¬ 
wodzenia; A) często: ratunek, oca¬ 
lenie, sine spe salutis; suae salu¬ 
tis causa; salutem ferre alicui, af- 
ferre alicui lub alicui rei; kogo 
lub co wyratować, ocalić; salutis 
auziliujn ponere in aliqua re, szu¬ 
kać w czetn sposobu ocalenia; sa¬ 
ld* poslta est in »liqua re; salu¬ 
tem sibi reperire; deaperare salu¬ 
tem lub de salnte; fuga salutem 
petere i t. p.; 2) pozdrowienie, sa¬ 
lutem uunciare, ascribcre; sałatę 
data (lub accepta) rcdditaque, po¬ 
zdrowiwszy się nawzajem; Ana- 
charsis Hanuoni salutem (dom. di- 
cit); aalntem dicere foro et cu- 
riae, pożegnać się, wyrzec się. 

Salnat-, patrz Sali ust-. 

8alnt*rte,e, zbawienny, zbawczy, 
pożyteczny, aalut. litera, głoska A, 
znacząca absolwo, uznaję za niewin¬ 
nego; z przyp. 3. lub z ad i prz. 
4. komin urn generi cni tura agro- 
rnm est sal.; illud ad firwandaw 
Toccm est sal u tarć; rzcczow. jako 
przydomek Jowisza, zbawca. 

Balutariter, przytl. zbawiennie, ko 
rzystnie, armis uli. 

Salut&tio, dnia, i. pozdrowienie, 
ukłon; 2) składanie uszanowania, 
odwiodziny, dare se aalntationi 
amicorum; ubi salutatio defluzit, 
literis mo inwolwo. 

Bałut*tor, firis, m. składający u- 

szanowanie, zwłaszcza zrana, peo- 
bom znakomitym. 

Salutiflsr, era, erum, zbawienny, 
zbawczy, zdrowie przynoszący, 
pner (o Eskulapie), poet. 

Saiuto, 1. pozdrawiać, Tironem sa¬ 
łata nostris werbis, pozdrów od 
nas; deos, cześć słowami okazy¬ 
wać; składać uszanowanie, guni 
honorabitia, salutari, deduci; od¬ 
wiedzać , ycnit salutandi causa; 
z podwój 4. przyp. tytułować, na¬ 
zywać1. na stT* bier. z podwój 1 
przyp. cur ego poeta sal u tor. 

S&iwe, pnysl. zdrowo, w dobrym 
stanie, satiu* salwę? czy dobrze? 

Salwo, tryb. rozk. od snlweo. 
salweo, ere, być zdrowym, być 

w dobym stanie, mieć się dobrze, 
zwykle jako formula przy powita¬ 
niu: salre, salwote, witaj, witaj¬ 
cie; jubeo te salwere, pozdrawiam 
cię; oznacza uszanowanie religijno; 
sa!ve rera Jovis proles, wiuj ey- 
nu Jowisza; używa się także, gdy 
się ze czcią i uwielbieniem wspo¬ 
mina o jakiej osobie lub rzeczy: 
sahe magna parens frugum Sa- 
turnia tellus; przy pożegnaniu. 
ealve, bądź zdrów, żegnam cię. 

8alvua, a, urn, zdrowy, nieuszko¬ 
dzony, nienaruszony, zachowany 
w całości, ocalony, salwo jurę a- 
micitiae, bez nadwerężenia prawa 
przyjażui; s. bonore, bez ubliże¬ 
nia czci; s. officio; salwo me, do¬ 
póki jestem zdrów albo dopóki 
żyję; salwls rebus, gdy rzeczy sa 
w dobrym stanie; salwa res est, 
jeszcze rzecz nie stracona; przy zb ~ 
klęci&ch i mocnych zapewnieniach* 
ne salwus sia, si-, niech zginę, 
jeżeli** 

Samaria, ae, i. kraina i aiacte 
w Palestynie; stąd: Samanta^, 
arnm, m Samarytanie. 
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8amarobrtv*# ac, i. miasto w Gai¬ 
li i bclgickićj. 

Ba-m bucu*, i t m, bez, drzewko. 
£&m€, es, i Samos, i, i. dawno 

nazwisko wyspy Cefalom! i jej 
głównego miasta; stąd: Samaei, 
oram, m. Samejczycy. 

Samu, oriim, n. patrz Samos. 
Bamius, a, um, patrz Samos. 
Bamnium, ii, n- kraina w Italii; 
stąd: Samnis, Itis, należący do 
kraju Samnitów; rzeczow. Sam ni ta; 
w licz. mn. Samnitcś, Samnici, 
także: szermierze opatrzeni w bron 
Samnitów, 

1- Samoa, lub -us, i, z. wyspa 
na morzu Ikaryjskićm; Threicia 
S. =r Semothrace; stąd: Samius, 
a, um, tyczący się wyspy Samos; 
S. senei, vir lub samo Samius 
(Samijczyfc, Pitagoras); Samii, o- 
rum, m. Samijczycy i Sarnia, o- 
rum, w. delikatne naczynia gli¬ 
niane Samijczyków. 

2. Samos, i, z. patrz Same. 
Samothr&oa, ae, i Sainotliracia, 

me, i. wyśpa na morzu Egiejskiem; 
stąd; Samotbraces, um, m. miesz¬ 
kańcy Samotracyi. 

Barnu*, !, z. patrz Samos. 
Banabilis, e, dający się uleczyć, 
Tulnus. [porum. 

BanAtio, ónis, ł. uleczenie, cor- 
Banoio, sanxi (rzadko sancii), san- 
cltum i sanctum, 4. postanowić, 
uchwalić, legcm; nadać ważność, 
uświęcić, foodus; umocnić, utwier¬ 
dzić, utrwalić, acta Caesaris; di- 
gnitatem alicujus; legibus, jurc- 
jurando aliąuid; także: zakazać 
pod karą, zabronić, poena, sup- 
plicio, ignominia aliąuid; Solon 
capite sanxit, si quis-, zagroził ka¬ 
rą śmierci; silentium periculo vi- 
tae, nakazać milczenie, grożąc 
niebezpieczeństwem utraty życia. 

Bancte, przysf. święcie, colere, se 

gerere; dokładnie, ściśle, sumien 
nie, tabnlas serrare; obsenrare a~ 
liąuid; 8. habere aliąuem, skro" 
mnie, uczciwie z kim się obcho¬ 
dzić. 

Banctimónia, ae, 5. świętość, świę- 
tobiiwość, deorum religio est s.; 
sumienność, poczciwość. 

Sanctto, Cnis, i. w prawach:obo¬ 
strzenie; w przymierzach: zawiro¬ 
wanie, zastrzeżenie. 

SanctitM, fitis, i. świętość, niety¬ 
kalność, tribunatus; 2) pobożność, 
deorum cultus religionumque sanc- 
titates; 3) uczciwość, nienagan- 
liość, quanta sanctitate gesserit 
bellum. 

Banctus, a,um, święty, nietykal¬ 
ny, nienaruszalny, tribuni plebis; 
jura patriae sanctiora quam hos- 
pitii duxit; officium; 2) święty, 
szanowny, poctae nomen; 3) świę¬ 
ty, pobożny, sumienny, poczciwy, 
czysty, nieskażony, sanctus et in- 
nocens, Tiri eancti et religiosi. 

Banous, i, *». także: Semo (Smn- 
cus) lub Fidius Sancus, bożek 
Umbrów i Sabinów. 

Bandir, leis, ż. i Sandyi, jrcis, 
m. i z. gatunek czerwonćj farby. 

Bano, przysł. rozumnie, rozsądnie; 
zwykle jako partykuła służy do 
potwierdzenia, zaiste, w rzeczy 
samej, rzeczywiście, eane Tellem; 
beneficium magnum eane: stąd 
w odpowiedziach*, tak, w istocie 
i owszem; przystając na co, przy¬ 
zwalając: fruatursane, pozwalam, 
nie sprzeciwiam się, niech używa: 
sit jhoc sane lcxe; sint falsa s.; 
7 tryb. rozk., tylko, no, nuż, age 
sauc; także: bardzo, nader, nie¬ 
pospolicie, nadzwyczajnie, przy 
słowach i przymiotnikach: sane 
quatn sum gavisus; s. perturbatur 
res s. difficilis; nihil s., wcale nic. 
zgoła nic. 
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Sangarius, ii, w. patrz Sagaris. 
SauguaUs, patrz Sanąualis. 
SanguluariuB, a, ara, okrutny, 
krwi pragnący, jurcntus. 

Sangulneua, a, urn, krwawy, ze 
krwi, imber, guttae; krwią zbro¬ 
czony, cap lit, manus, humus; 
czerwony jak krew, sagulura; poet.: 
połączony z rozlewem krwi, krwa¬ 
wy, rixae, caedefl; — przenoś, 
krwi chciwy, Marors. 

Sanguinolentus, a, um. zakrwa¬ 
wiony, pełen krwi, pectora, czer¬ 
wony jak krew, color; —* przenoś, 
okrutny, dręczący, litera 

Sanguia, Ynis, m. krew; często: po¬ 
krewieństwo, ród, paternus ma- 
ternusąue sangnis; sanguine con- 
junctus; erilissimo sanguine; stąd: 
poet. potomstwo, projice tela ma¬ 
nn, sanguis mens; regins s.; prze¬ 
lew krwi, morderstwo, zabójstwo, 
exercitum sine sanguine in dedi- 
tioncm accepit; odio cirilis san- 
guinis; fratemi sanguinis insons; 
f?anguinem facore, krew przelewać, 
zabijać; — przenoś, rzeźwość, si¬ 
ła, moc, amisimus succum et san- 
guinem; sanguine abuti; impende- 
re sanguinem; integer aevi san¬ 
guis, także o mówcy j mowie: ve- 
rum sanguinem deperdebat; ma¬ 
jątek, pieniądze, de sanguine ae- 
rarii detrahere ; sanguinem proyin- 
ciae mitterc. 

Santos, ei, ż. posoka, ropa, krew 
zepsuta; poet.: jad, sanies manat 
ore trilingui; colubrać saniem vo- 
munt. 

Sanitas, atis, L zdrowie, zdrowy 
stan ciała i umysłu , rozsądek, roz¬ 
sądne postępowanie, przytomność 
umysłu, saniiąs ammoruzn; ad sard- 
tatem rereni, redire, ęo conrer- 
tere; takie: o mowie rozaądnćj, 
należycie urządzonej. 

Sauna, ae, i. dziwaczne Tykrzy- 

Saplantl* 

wian: ust, azyderstwo przez to 
okazane; stąd: sannio, ónis, m. 
Wykrzywiający usta dla szydzenia 
lub rozśmieszenia, trefniś, śmie¬ 
szek, arlekin. 

Sano. 1. uzdrawiać, leczyć (o cie¬ 
le i umyśle), stąd: do rozumu 
przyprowadzić, quae ad sanandas 
eorum mentes pertinere arbitraba- 
tur; uspokoić, pocieszyć, animos 
consolatione; epistolae me sana- 
runt; przywrócić do dobrego sta- 
nu, poprawić, partes aegras rei- 
publicae. 

Sanguałig, e, do S&nkusa należą¬ 
cy, avis (łomignat, ptak* poświęco- 
ny Sankusowi). 

Santonee, um, i Santoni, oram, w. 
Ind w Gallii akwitańskićj. 

Ban.ua, a, um, zdrowy na ciele i 
umyśle, stąd: rozsądny, homo e.; 
sanao mentis; satisne sani essent, 
czy byli przy zdrowym umyśle; 
sani oratores, rozsądni, rozważni: 
nie zepsuty, wolny od wad, ego 
sanus ab iliis ritiis, poet.; stoso¬ 
wny, przyzwoity, genus dicendi; 
w dobrym stanie będący, respu- 
blica; małe sanus, nie przy zdro¬ 
wym rozumie, nierozsądny, nie¬ 
przytomny na u myślę. (do połowy. 

Sapa, ae, i moszcz wywarzony 
Sapael, orutn, m. lud w Tracyi. 
Baperda, ae, m. gatunek raałćj ry¬ 

by morskiej. 
Sapiens, tis, mądry, rozumny, roz¬ 
tropny, rozsądny, vir, populus; 
aetas, vita, consilium, cotftentio; 
tuczów, mędrzec, filozof. 

Sapienter, przytl. mądrze, roztro¬ 
pnie , rozumnie, facere, temporibos 
uli, interpretari. 

Sapientia, ae, i. mądrość, roz¬ 
tropność, przezorność, homines u- 
«u et sapientia praest&ntes; ma- 
ter omniurn borarum artium sa¬ 
pientia est; znajomość, rerum. 
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Baplenfcłpótens, tis, celujący mą¬ 
drością, rozumem. 

Bapinlua, a, um, Sapiński, tribas 
Sapinia, okolica w Umbryi (może 
od Sapis). 

Sepio» sapui, 3. mi4ć smak w so¬ 
bie smakować, także mieć zapach, 
pachnąć, z przyp. 4. uugucuta 
crocum sapiunt, mają zapach sza¬ 
franu; 2) czuć smak, palatumsa- 
pit;—przenoś. być mądrym, mieć 
rozum, pojmować, quum primum 
sapera cecpisset; także, rocta sa- 
pore. 

Sapis, is, m. rzeka w Umbryi. 
Sapor, firis, m. smak, poma sapore 

trisU; także: przysmaczki, łakocie, 
gallae ad misce sapo rem, poet.; 
w licz mu. rzeczy pachnące, won- 
aości, jussos aspergo sapore*, po¬ 
et; — przenoś. smak, rozsądek, 
homo sine sapore; także: dowcip, 
veroaculufl. 

Sappho, ns, r. poetka liryczna 
z miasta Mity leny, wyjpy Lesbos. 

Sarotaa, ae, i. brzemię, ciężar, 
tiontok, legionem cum sarcinis ad- 
oriri, napaść w pochodzie; sar- 
cinas colhgerc, zabierać się do 
pochodu; — przenoś, ciężar, brze¬ 
mię, kłopot, publica rerum, rzą¬ 
du, poet. 

Sarcinarius, a. um do Ciężarów 
należący, jumenta. 

Barcio, sarsi, sartum, 4. napra¬ 
wiać, łatać; — przenoś, nagrodzić, 
damnum usuram teinporis; powe¬ 
tować, detrimentum acceptum, 2) 
szczegół, o budowlach: sartus (ć>) 
tectus, w stanie do mieszkania 
zdatnym; sarta tecta eztgere, uwa¬ 
żać, aby budowle były w dobrym 
stanie utrzymane; sarta tecta ae- 
ditim tueń; — pj-zonos. Curium 
sartum ci tectum intcgrurnque con- 
urres- 

Baroulum, i, a. i 6arculus, i, m. 

motyka, graca, findere agros sar- 
culo. 

Sardę®, i Sardls, ium, i. miasto 
w Lidyj; stąd: Sardi&nus, a, um, 
należący do miasta Sardów, i Sar- 
diani, o rum, m. mieszkańcy tego 
miasta. 

Bardl.orajn, m. Sardo wie, Miesz¬ 
kańcy wyspy Sardynii; stąd: <) 
Sardus, a, um, do Sardów nale¬ 
żący, SardÓnius, a, um, Sardyński 
i Sardous, a, um, Sardyński, 
u poet; b) Sardiniensis, o, Sar- 
dyueki, tyczący się Sardynii i 
Sardinienses, ium, m. Sardyńczycy. 

Bardiani, patrz Sardee. 
Sardtea, ae, z. miasto w Mezyi 
niższej 

Sardoua, Sardus, patrz Sardi. 
Btrlaaa. ae, i. włócznia bardzo dłu¬ 
ga Macedończyków; stąd; sarisso- 
phóros, i, m. żołnierz taką włócz¬ 
nią uzbrojony. 

Barra&ta, ac,w». Sarmata, w licz. mu 
Sarmaci, mieszkańcy krainy zwa 
nej Saraatia, ae, i. która części 
w Azyi. częścią w Europie leża 
la, stąd: a) Sarmatfcus, a, um 
tyczący się Sarmatów, marę, mo 
rzo Czarne; pngst. Sarmatice, po 
sarmacku, zwyczajem Sarmatów, 
)oqui; óy Sannatis YdiS, i. Sar- 
matka. rodem z Sarmacyi. 

Barmentum, i, w. gałąź, latorośl; 
wlicz mu chróst, fascessarmen- 
tornm, arida sarmenta. 

Sftrcua, i, m. rzeka w Kampanii. 
Sarpedon, ónis, n. syn Jowisza, 

król Licyi. 
Barra i Sara, ae, ż. nazwisko pier¬ 

wotne Tyru miasta w Fcnicyi; stąd: 
SarrAnus, a um, Sarrauski, w o- 
góle: Tyryjski. 

Sarrastea, um, w#. lud w Kampanii. 
Barrlo, 4- pl4ć. me w Afryce. 
S&rsara, ac, i. miasto w By race 
Baaema.ae, m. imię Rzymskie. 
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Bat• prtysl. =* satis, dosyć, dosta¬ 
tecznie, tantum, quantum sat est; 
sat prata biberunt; a. bonus; non 
sat idoneus pugnae; s. diu; sat 
est i s. bab u i t z tryb. bez., non 
sat officium te tuum fecisse. 

Bataco, 8re, zadosyć czynić; 2) 
mićć wiele do czynienia, być 
w trudnćm położeniu. 

Batalie*, ftis, m. i r. odbywający 
przy kim straż przyboczną, bała- 
bartnik; sługa, s. Orcif Charon; 
s. Jovis, orzeł; w licz. mn. or¬ 
szak; w ogóle: towarzysz, uczest¬ 
nik w zlćm, audaciae, sceleris. 

Sattaa, Itis, 5. nasycenie, sytość, 
jam Tlał s. est; stąd: obrzydzenie, 
ckliwość, alicujtLs rei. 

Batloula, ae, i. miasto Samnitów, 
stąd: aj Saticul&nus, a, um, do Sa- 
tykuli odnoszący się i Saticulaui, 
oram, m. Satykulanie; b) Saticu- 
lus, i, m. mieszkaniec Satykuli. 

BitMM, Stis, i. nasycenie, sytość; 
2) przesyoenie, ckliwośc, przy¬ 
krzenie sobie w czćm, cibi, tos 
doiainationis eorum sadetas tenet. 

Battn, n= satisue, patrz satis. 
Satio, 1. nasycić, zaspokoić, uśmie¬ 
rzyć, fatnem, sitiin; — przenoś 
nasycić, zaspokoić, desideria na 
turae; sitim cnpiditatis, ariditatem 
legend!; se auro i satiiri aliqua 
re; stąd: przesycić; na str. bier. 
sprzykrzyć sobie co, być przesy¬ 
conym, nuraerus agnoscitur, deiu- 
de satiat; satiatus z pniyp. 6 lub 
2 poet 

Batio, tinis, ż. zasiewanie, sadzenie 
Satira, &e; i. utwór poetyczny mie- 
szanćj treści; szczegół, poemat u- 
szczypliwy, sunt quibus in satira 
videar ni mis acer. 

SatU, przytl dosyć, łączy się 
z przymiotnikami, przysłówkami 
i słowami, ». conseąui; salin est 
id ad- (=r sadsne), s. gnarus; sa¬ 

tis honeste; de boc s. lub sed s. 
de boc; satis agere ~ satagere; 
czasem: jako przymiotnik meodm. 
kładzie się w znaczeniu; dosta¬ 
teczny, wystarczający, mianowicie 
przy rzeczownikach, abstinentiae 
noc erit satis testimonium; satis 
consilium baberem, fortu nam diety 
babuit satis; także: satis est miht 
aliąuid; s. est aliquid ad rem; 
poet.: in poenas non s. unus eris; 
często: s. est, 6)-; satis habere; s. 
habere, si-, poprzestać na tćm, 
jeżeli-; z przyp. 2. s. argenti, prae- 
sidii, ełoquentiae, causao; s. eat, 
z nast tryb.-bez., quibus non fuit 
satis consulesspondero, którzy nie 
byli zadowoleni tóm, że-; s. ha¬ 
bere, z tryb. bezok. s. habere se 
defendere, ograniczyć się, poprze¬ 
stać na obronie, tylko się bronić; 
w znacz. sąd. s. acclpere, otrzy¬ 
mać dostateczną rękojmię; 2) stop. 
wyż. satius, lepiej, korzystniej 
z nast tryb. bez., satius esse in 
Asia, quam in Europa dimicare; 
z 4 przyp. i tryb. bez.: s. puta- 
Ycrunt in urbo e&m oomprehendi. 

Batisdatio. Cnie, i. danie rękojmi. 
Batisdo, dedi, di tom, 1. dać do¬ 

stateczną rękojmię, kancyą, z prz. 
2. damni infecti; stąd: latisdato, 
przez daną rękojmię. 

Batiefkoio, fBd, facturo, 3. zado¬ 
syć uczynić, zaspokoić, officio 
suo; alicui aliquid petenti; cumu- 
late YolunUti; mandatis; histrio- 
ues satisfęciebant; w szczegół, a) 
wierzyciela zaspokoić, zapłacić 
mu, uiścić się z długu, alicui; de 
viscoribus suis; ipse satisf&cit; b) 
satisf. de iujuriis, nagrodzić szko¬ 
dę, krzywdę; albo należycie się 
uniewinnić, albo przeprosić, pro¬ 
sić o przebaczenie, alicui 

Batlsfaotio, ónis, i. zadosyónczy- 
uienie, zaspokojenie, usprawiedli- 
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wlenle, uniewinnienie, przepro¬ 
szenie. 

Batiua, patrz satis. 
Bator, Cns, m. zasiewający, za¬ 

szczepiający; — przenoś, twórca, 
ojciec, hominum sator atquc deo- 
rnm, Jowisz; sprawca, iitis. 

Batr&pen, ae, lub is, lub satrapa, 
ae, m. rządze a prowincyi u Per¬ 
sów, satrapa. 

Satrapia, ae, ż prowineya u Per¬ 
sów iządzona przez 3*trapę. 

Batrioum, i n. miasto Latynów; 
stąd: Satric&ni, Órum, m. miesz¬ 
kańcy tego miasta. 

Batur, a, om, nasycony, syty, pul- 
lus; conriTa; zprzyp. 2-altilium: 
omnium rerum, obfity, żyzny, peł¬ 
ny, Tareutum; praesepia, poet.; 
o kolorze: mocny, yeliora hyali 
saturo lucata coiore; — przenoś, 
o utworze piśmiennym zawierają¬ 
cym rozmaitości. 

Batura, ae, i. naczynie, półmisek 
pełen rozmaitych owoców, lanx 
tatara lub samo tatara; mieszani¬ 
na, stąd: quasi per saturam, 
w mieszaninie, bez ładu. 

Batiirae palus, jezioro w Lacyum. 
Batureja, ae, z. i -jutn, i, n. 

cząbr, ziele. 
Saturej&mus, a, um, oznaczenie ja¬ 

kiegoś miejsca w Apulii, stąd: ca- 
ballus Saturcjanus, koń stamtąd 
pochodzący. 

Saturitas, Mis, i. nasycenie, sy¬ 
tość, — przenoś, obfitość, dosta¬ 
tek, saturitate copiaque omnium 
rerum. 

Satumlnus, i, m. Rzymski przy¬ 
domek, 

Baturnua, i, m. pierwiastkowo u 
Rzymian bożek oprawy roli, za¬ 
siewów, mąż Ziemi, Ops, bogini 
płodności i urodzajów; póżnićj u- 
waiany jako Kronos, bóstwo Gre¬ 
ków, ojciec Jowisza, Plutona, Nep¬ 

tuna i t. d. Za jego panowania był 
wiek złoty; Saturni Stella lub sa¬ 
mo Satmnus, planeta. Stąd; aj 
Satumalis, e, tyczący się Saturna; 
rzeczow. Saturnalia, ium, w, uro¬ 
czystość na cześć Saturna obcho¬ 
dzona w grudniu przez dni kilka, 
na pamiątkę szczęśliwego panowa¬ 
nia jego w Lacyum; b) Satumius, 
należący do Saturna; rzeczom. Sa- 
turnius, ii, m. przydomek Jowi¬ 
sza i Plutona; Saturma, ae, i. 
przydomek Junony; także: miasto 
dawne, zbudowane przez Saturna 
na górze Kapitolińskićj, gdzie po- 
tóm Rzvm był założony; 2) u Fe- 
nieyan bożek Słońca: Moloch. 

Baturo, 1. nasycic; — przenoś, za¬ 
spokoić, zadowolić, perfidiam; cru- 
delitatem suam odiumque; hono- 
nbus suturati. 

Satus, us, m. zasiew, sadzenie 
drzew, szczepienie; — przenoś, ród, 
plemię, Hercules Jovis satu cditus. 

Satyra, patrz Satira. 
Batyriaoua, i, m. mały Satyr. 
Satyru®, i, m. Satyr, towarzysz 
Bachusa; w licz. mn. Satyri pó- 
żnićj znaczyli toż samo co Pane9 
i Fauni; 2) szczególny rodzaj poe- 
zyi teatralnćj u Greków, w tych 
dramatach Satyrowie tworzyli 
chóry. 

Bauoiatio, onis. z. zranienie. 
Bauoio, 1. ranić, kaleczyć, także: 

śmiertelnie ranić, zabić; — prze¬ 
noś. humum Yomcre, krajać, orać. 

Saucius, a, um, skaleczony, zra- 
Diony, fegit saucius aram tau- 
rus; — przenoś, malus saucius ce- 
leri Africo, maszt uszkodzony, ze¬ 
psuty, strzaskany; tellus saucia to- 
merlbus, ziemia zorana; trabs sau¬ 
cia securi, poet; dotknięty troską, 
grari cura a.; zasmucony, obrażo¬ 
ny, ani mus a., a poet. i w ogóle 
u póżn. pis. pijany, mero saucius. 
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Saoromates, i, -ta, ae, Sar¬ 
mata. 

patrz su ar-. 
8*xatili*, e, przebywający na sia¬ 
tach, między skalami. 

Sazetum, i, n. miejsce skaliste, 
kamieniste. 

Bftx«oi, a, urn, kamienny, ambra 
saiea, cień od skały. 

SesUŁcua, a, um, zamieniający 
w kamienie. 

Sarlfragua, a, om, łamiący skały. 
8axóne«, am, m. Saksonowie mie¬ 

szkający nad Elbą w teraźniejszym 
Holsztynie. 

Bax6auat a, urn, opoczysty, ska¬ 
listy, valies, montes , poet.: Hypa- 
nis saxosum aonans (między ska¬ 
tami). 

8axulum, i, n. nie wielka skala. 
8*xum, i, *. opoka, skala; w ogó¬ 

le: wielki kamień, głaz, saxa la- 
tentia, skata pod wodą, s. silex, 
krzemień ; s. quadratum, ciosowy 
kamień; w szczegół. $axum, ska¬ 
ta Tarpejska w Rzymie, z którój 
spychano złoczyńców, ut praeci- 
pitaretur de Saxo; Saxum rubrum, 
skata poświęcona na górze Awen- 
tyńskićj. 

Soebellum, i, n. ławeczka, pod¬ 
nóżek; 2) narzędzie muzyczne, 
wydające ton jednostajny za przy- 
ciśnieniem nogą; przy nićm tań¬ 
cowano w teatrze. 

Boaber, bra, bram, niegłodki, 
chropowaty, robigo. 

Boabiea,Bi, ś. szorstkość, chropo¬ 
watość; 2) wyrzaty chorobliwe na 
ciele;—przenoś, chętka do czego, 
lucri. 

Soabo, icSbi, 3. drapać, capat. 
Soaea porta i Scaeae portae, bra¬ 

ma Troi ze strony zachodniej. 
Ściera,ae, m. Rzymski przydomek. 
Scaeróla, ae, ta. (mańkut) przy¬ 
domek rodu Mucyuazów. 

Bomttii, a, am, lewy. 
Bcilae, aram, r. schody, drabina, 

milites positis scalis nrbem ascen- 
dant. [gijskićj. 

Boaldii, is, m. rzeka w Gallii bel- 
Bcalmua, i, ». osada wiosła, 

gwóźdź wiosłowy. 
Bcalpeilum, i, n. i -as, m- narzę¬ 
dzie chirurgiczne do puszczania 
krwi lub odjęcia zepsutój części 
ciała. 

Boalpo, scalpsi, scalpturo, 3. skro¬ 
bać, drapać; 2) wyrzynać, ryć 
na czćm za pomocą dlóta, sepul- 
cro scalpe ąucrelam, poet. 

Boalprum, i, »t. narzędzie do kra¬ 
jania, nóż szeweki, ogrodniczy, 
lancet; dtóto snycerskie, fic. fa- 
brile. 

Boalptor, ória, ♦». snycerz, rzeź¬ 
biarz. 

Scamander, dri, rzeka w Troadzie. 
Soamnum, i, n. podnóżek, stołek, 
ławka; poot. scamna regni, tron. 

Boando, acandi, scansum, 3. wstę¬ 
pować, włazić, wchodzić, in ag- 
gerem, in domos superas; przech. 
malos; scandit fatalis machina 
muros. 

Soandula, lub scindula, ae. i. gont. 
Soantlnłua, a, um, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu. 
Soantiua, a, um, nazwisko Rzym 

skiego rodu; Scantia silra, las 
w Kampanii. 

So&pha, ae, i. czółno, łódź. 
Soaphium, ii, n. naczynie do picia. 
Soaptia, ae, i. miasto w Lacyum; 

stąd: Scaptius, a, um, tyczący 
się miasta Skapcyi. 

Scapula, ae, m. przydomek rodu 
Korneliuszów; stąd: Scapulinus, a, 
am, do Skapuli należący. 

Bcapulae, arum, ś. barki, plecy, 
soapua, i, f». łodyga, pień, od¬ 

ziomek. 
Baufójus, i, m. imię Rzymskie. 
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Soarus, i, m. ryba morska wybor¬ 
nego smaku. 

Boatebra, M, i. zdrój, wytryska¬ 
jąca woda; poet w ogóle: woda. 

8oateo, £re, i scato, ćre. wytry¬ 
skać, largifLuus fons sćatit; poet.: 
obfitować, pontum scatentem bel- 
luis. 

Boaturigo, lais, i. w wielkiej ilo¬ 
ści wytryskająca woda. 

Soaurus, i, m. mający wydatne, 
sterczące kostki u nogi; 2) Rzym- 
skio przezwisko 

BoelerAte, pny*t. zbrodniczo, fa- 
ceve, helium suscipere. 

Scelar&tus, a, nm, zbrodniczy, 
zbrodnią splamiony, zbezczeszczo¬ 
ny, przeklęty, haniebny, terra; 
Sceleratus viciu; Sc. campus, miej¬ 
sce w Rzymie; scelcrata sedes lub 
eceleratum liinen, miejsce pobytu 
niecnotliwych w krainie podzie¬ 
mnej ; bezbożny, złośliwy, prze¬ 
klęty, homo, ins&nia balii; arnor 
habendi; scelerata ar ma capere; 
chytry, zdradliwy, Proteus; j-zs- 
czow. sceleratus, zbrodniarz w stop. 
nąjw. sceleratissimus, nąj większy 
zbrodniarz; poet.: szkodliwy, fri- 
gus. 

Boetfro, 1. skalać co zbrodnią, 
anans. 

BeelMte, pngiL zbrodniczo, bez- 
boiaie, facsrs. 

Boeleatus, a, um, zbrodniczy, bez¬ 
bożny, szkaraduy; rzeczow. zbro¬ 
dniarz; bcelestissimns, największy 
złoczyńca. 

Bcelue, Sria, *. przestępstwo, zbro¬ 
dnia, scelos in se concipere, su- 
scipere, admittere, commitere, ede- 
re, sceler* ee obstringere, popeł¬ 
nić zbrodnię; scelns ezpendere, 
ponieść karę za zbrodnię ; 2) łotr, 
niecnota, zbrodniarz, abin a me 
scelu*. 

Scena, ae, i. dennik, miejsce dla 

uchronienia się od upałów słone¬ 
cznych drzewami osłonione; w ta¬ 
kich dennikach w czasach najda¬ 
wniejszych przedstawiano wido¬ 
wiska teatralne, stąd: scena, miej¬ 
sce w teatrze grających aktorów, 
iu scenam prodire; — przenoś, wi¬ 
downia działalności pnblicznój, 
mianow. forum, scęuae semre, 
występować w działaniach publicz¬ 
nych; majrima orator! scena ridea- 
tur coucionis, największa sposo¬ 
bność odznaczenia się na zgroma¬ 
dzeniach ludu. 

Soeaieus, a, um, sceniczny, tea¬ 
tralny, ludi; rzócsow. aktor. 

Scenltae, arum, m. mieszkający Sod namiotami, Sc. Aethiopea, lo- 
y koczujące w okolicy oazy Au- 

mońskiój. 
BoepsU, is, I. miasto w Myzyi, 
stąd: Scepsius, a, om, do miasta 
Scepsis należący, z tego miasta po¬ 
chodzący, Metródoms Sc., takie 
samo Scepsius, Scepeyjczyk. 

Boeptrifer, era, erum, berło no¬ 
szący. 

aoeptmm, i, n. berto królów i 
tryumfujących scipio; — prze¬ 
noś. władza królewska, panowa¬ 
nie, sic no9 in sceptra reponis? 
sceptra Asiae tenet. 

Sohdda, i stfda, ae, i. kawałek, 
okrawek; karta księgi. 

Sohedula, i scłdtOa, ae, i. kartka. 
Bohoeaeut, ei, i eos, m. król Beo- 
cyi, ojciec Atalanty; stąd: «) 
Schoonóis, idis, i. od Scheneusa 
pochodząca, Atalanta; Ó) Schoe- 
ueius, a, um, Schenejski, S. rir- 
go lub samo Schocneia Atalanta. 

Bohoła, ae, i. wypoczynek, prze¬ 
rwa pracy, zwłaszcza wolne od za¬ 
trudnień urzędowych chwile; w cza¬ 
sie wypoczynku przedsięwzięte u- 
czone badanie, rozmowa, odczyt, 
wykład naukowy, scholas Graeco- 
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rum moro haberc; seholam expłi- 
cars, wysiadać przedmiot nauko* 
wy, rertes te ad alteram scholam, 
do innego przedmiotu naukowego; 
2) zwolennicy lub stronnicy ja¬ 
kiego filozofa, łub nauki, elana a- 
buat omnes pbilosopborumscholae; 
3) szkoła, miejsce rozpraw nau¬ 
kowych, homo de tobola. 

BohoUatfoua, a, um, tyczący się 
szkoły, szkolny, szczegół, należą¬ 
cy do retoryki; rztczotc. schola- 
sticus, uczeń, nauczyciel, retor. 

Solda, scidula, patrz sched-. 
Soiaos, tis, wiedzący, świadomy, 
scieute Tiribazo, za wiedzą Ti.; 
2) biegły, umiejętny, obeznaj mio¬ 
ny z czćm, samo sc. lub z przyp. 
2 sdentem belli, sdentissimus rei- 
publicae gerendae; quis Pompejo 
scientior fuitć, poet: z tr bezok. 

Bdfnter, przysł. umiejętnie, bie¬ 
gle, dicere; cantare; nemo in eo 
genare scieutius est rersatus 

SoUntta, ae, i. znajomość czego, 
biegłość, regionom; linguae; ar- 
tium; diyina ejus in legious inter- 
pretandis scientia; de omnibus. 

Bcilioei, przytł. zapewne, w isto¬ 
cie, bez wątpienia, naturalnie, 
rozumie się, non fades fidem sci¬ 
licet; takie: z 4 przyp. i tryb. 
bezok. scilicet me facturum, ro- 
zumiu się, źe zrobię; z nast tamen, 
sed tamen, sed; me quidem epe- 
cies ąuaedam commorit, inanis 
•c., sed commorit tamen; 2) mia¬ 
nowicie, alio tempore, tunc sc. 
quum tił>i—; respondit id, quod 
necesse erai, sc.; 3) w sposobie 
mówienia ironicznym: tak, wla-_ 
śnie tei, ego istius pecudis con- 
silio scilicet aut praesidio niti to- 
lebam. 

Betu*, i squilla, ae, i. gatunek 
raka. 

Boln = scisne, patrz 9cio. 

soindo, scTdi, sdssorn, 3. nwdąó, 
rozerwać, rozłupać, qusrcwn cu- 
nels; nasis setndit aquaa, porze;— 
przenoś, sc. dolorem, odswieiaó, 
odnawiać; se sdndete lub setudi, 
rozdzielać się, sdnditur incertum 
studia in contraria rulgus. 

Boindnla, patrz scandnla 
Sointiila, ae, z. iskra, silid sdn- 
tillam excudere;—przenoś. ne qna 
scintilla deterrimi belli reńn- 
quatur. 

Bcintillo, 1 iskrzyć się. 
SeintlUula, ae, r. iskierka;—prze¬ 

noś. rirfutnm quasi scintillulas. 
Solo, scTri, i scii. sćTtum, 4. (scis- 

8er=sciTis9e), wiedzićć, mićć wia¬ 
domość, aliquid;quod sciam, (ile 
wiem); z 4 przyp. i tryb. bezok. 
lub z samym tr. bezok.; ze zdań. 
względ.; de aliqna re; ut scitis; 
nibil facilius scitu est; nmićć, ro- 
zumićć, aliquid lub z tryb. bezok.; 
scire Graece, Latine; aowiedzićć 
się, ex alląuo lub de aliquo; 
qnnm r id ero te, sdes. 

BelpUdes, ae, f*. z rodu Scypio- 
nów; jeden ze Scypionów. 

Bdlpio, ónis, w. laska, buława: 
sc. ebumeus, laska, którą nosili 
riri triumphales; takie dar za¬ 
szczytny, który Bzymianie kró¬ 
lom obcych narodów posyłali: 2) 
Scipio, imię familijne rodu Kor¬ 
neliuszów. 

Boirou, ónis, m. rozbójnik monki 
koło Attyki, którego Tezeusz zabił. 

Boirpeua, a, um, z sitowie zrobio¬ 
ny; rzeceoir. scirpea, ae, L z si¬ 
towia upleciony kosz wozowy. 

Boisoitor, 1. badać, dochodzić cze¬ 
go , dowiadywać się, de ńctoria; 
sententiam ex Yellejo; zzapyt de 
Domitio sdscitare, ubi sit. 

Sekeoo, sćTTi, sćttnm, 3. dowiady¬ 
wać eię, wypytywać eię; 2) uchwa¬ 
lić, legem; qnac sdsceret plebes; 
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przyjąć projekt do prawa, roga- 
tionem; w ogóle: postanowić, na¬ 
kazać, ze spój. nt lub ne i try¬ 
bem łącz. 

Soissua, a, um, rozdarty, rozcięty, 
rozstrzępiony, scissa co mam, poet, 
mając rozpuszczone włosy,—prze¬ 
noś. rox scissa lub ganus rocis 
scissum, przerywany. 

Soite, przytł. biegle, umiejętnie, 
loqui; ratienes ita perscriptae sunt 
scite; wytwornie, coli, ubierać się; 
exonLareconvmum, urządzić bie¬ 

siadę. 
Bołtor, 1. dowiadywać się, trypy- 
tywać się, zapytywać, badać, ali- 
quid; aliquem de aliqua re; ali- 
qnid ©x &liquo; ab aliquo; scita- 
tum oracula Phoebi mittimus. 

Soi tum, i. n. postanowienie, uchwa¬ 
ła, populi, plebis. 

Boitus, a, um, biegły, świadomy, 
obznajomiony; poet.: z przyp. 2 
radorum; lyrae; scitum est, jest to 
myśl dowcipna. 

ScituB, us,m. postanowienie,uchwa¬ 
ła, plebis scitu, przez postanowie¬ 
nie ludu. 

Boobis. is, i. trociny, opiłki. 
ttoodra, ae, i. miasto w Illiryi; 

stąd: Scodrenses, ium. m. miesz¬ 
kańcy tego miasta 

Boodrua, i, m. mons, wschodnie 
pasmo gór rozciągających się w II- 
liryi i Dalmacyi. 

Boomber, bri, m. wrzecionnica, ry 
ba morska. 

Soópa, ae, i rózeczka, latorośl; 
w licz. m scopae, arum, gałąz¬ 
ki, miotła; przysłowie: scopas dis- 
solrere, wprawić w nieład; sco- 
pae solut&e, nieporządny, roztrze¬ 
pany człowiek. 

Boopab, ae, m. snycerz z wyspy 
Paros; 2) Tessalczyk, równoczesny 
X Symonidesem. 

Bcopulóeua, a, um, skalisty, pe¬ 

łen skał, marę;—przenoś niebez¬ 
pieczny, scopuloso loco rersari. 

Boopulus, i, m. skała wynio¬ 
sła; poet.: sc. Marortis, Areop&g 
w Atenach; iniames bc. Acroce- 
raunia, skalista góra, przylądek 
w Epirze; — przenoś, twardość, 
nieuiytość, nieczułość, scopulos 
gestare in corde; niebezpieczeń¬ 
stwo, rationes ad scopulos ap- 
pellere. 

Boordtsoi, oram, m. lud wTracyi. 
Soorplo, ónis, i scorpius, lub -os, 
ii, m. niedźwiadek, jadowity owad; 
2) gwiazdozbiór, niedźwiadek; 3) 
machina wojenna do ciskania ka¬ 
mieni, strzał i t. p.; 4) ryba mor¬ 
ska kolczasta. 

Bcortator, óris, m. nierządnik, 
wszetecznik. 

SoorteuB, a, um, skórzany; rzaczow. 
scortea, oram, n. rzeczy zrobione 
ze skóry. [rządnica. 

Soortum, i, n. nierządnik. nie- 
Soreo, are, chrachac. chrząkać. 
Sorlba, ae, m, pisarz przepisy- 
wacz, używany do pióra, sekre 
tarz, babuit eum (rex) ad manum 
scribae loco. 

Scribo, scripsi, scńptum, 3. wy¬ 
ryć, wyrżnąć, naznaczyć, iineam; 
litteram, scribetur tibi forma et 
situs agri; stąd: aj skreślić, odry- 
sowac, opisać, aliqnem: scriberis 
Vario; b) pisać, na piśmie wy¬ 
kładać, spisywać, libros, Łistori&in, 
poemata; leges, eenatus consultum; 
alicnilubad aliquem, lub z 4 przyp. 
i tryb. bezok; pisać, na piśmie 
postanowić, ogłosić, / podwójnym 
przyp. 4, aliquem herodem; ali- 
quem tutorem liberis suis; ali- 
quem consulem; cj wpisać w po¬ 
czet: zaciągać żołnierzy pod cho¬ 
rągiew, milites; ąuatuor millia 
peditum et sexcentos eqnites; wy¬ 
syłać na osadę, coloncs ser. in 
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aliqnam urbem; stąd: scribe tui 
gregis tui dc, policz go do swoich 
przyjaciół; poet; d) na piśmie żą¬ 
dać, aliquid lub ze spój. ut lob 
do i tryb. łącz. albo samym tryb. 
łącz. si quid ad me scripseris; 
ser. ut ln ltaliam renirem; scri- 
blt Łabieno, yeulat; e) w znacz, 
sąd. dicam scribere, zapozwać na 
piśmie; f) alicui numos, przeka¬ 
zać do wypłaty; scribe decem 
a Nerio, pożycz 10,000 sesterców 
od Neryusza. 

Scribćniua, a, nm, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Bcrinium, ii, n. drewniane scho¬ 
wanie na papiery, księgi i t. p. 
ne me Crispini scrinia Lippi com- 
pilasse putes; calamum et chartas 
et scrinia posco; 2) w czasach ce¬ 
sarstwa: archiwum, ecrinii ma¬ 
gister. 

Scriptio, 5nis, i pisanie, rem 
tenuem noc scriptione dignam; 2) 
pismo dla wprawy, nulla res tan¬ 
tum ad dicendum proficit, quan- 
tum scriptio; 3) pismo, dzieło pi¬ 
śmienne , impulsi sumus ad philo- 
sophicas scriptiones. 

Boriptato, 1. często pisać, pisywać, 
scrib&s rei potius scriptites. 

Sariptor, Cris, m. pisarz, zapisu¬ 
jący, przepisujący, sekretarz, poet.; 
ser- librarius; 2) pisarz, autor, 
artium bouarum; Trojani belli; 
Satyroruiu; rerum; Lirii scripto- 
ris ab aero; legum, prawodawca. 

Borlptulum, i, n. linijka. 
Sorlptum, i, «. linia na tablicy 

do grania (na warcabnicy), ludere 
duodecim scriptis; 2) pismo, u- 
twór piśmienny, rozprawa, dzieło, 
multa contra scriptum dicere; 
scriptum relinquere, scriptis ac- 
tiones mandare; de scripto dicere 
orationem; quum ridetar scripto- 
ris roluntas cum scripto ipso dis- 

sentire, nie zgadza się z tem, co 
napisał; 3* pisanie, in scripto es- 
sem crebrior; 4) polecenie na pi¬ 
śmie, scripto istius retabatur. 

SoriptOra, ae, i. pisanie, scriptu- 
ra aliąuid persequi, pisać o czćm; 
często: a) rzecz napisana, pismo, 
genus scripturae, rodzaj pisma, 
sposób traktowania przedmiotu; 
mendum scripturae, błąd, omyłka 
w piśmie; b) podatek, opłata z pa¬ 
stwisk, z utrzymywania trzód, rec- 
tigai ex ser.; qui pro magistro est 
in scriptura. 

Boriptua, us, m. obowiązek, urząd 
pisarza, scriptum facere, być pi¬ 
sarzem. 

Boripulum, i, ». 288 część funta, 
argenti. 

Scróbła, i scrobs, is, m. i i. dół, 
jama. 

Borofa, ae, i- maciora, Świnia. 
Borupeus, a, um, ostrokamieniBty, 
chropowaty, przepaścisty. 

Scrupulósua, a, um, pełen ostrych 
kamieni, chropowaty, e scrupulo- 
sis cotibus; — przenoś, o) rzecz 
ściśle biorący, skrupulatny, b) tru¬ 
dny, zawiły. 

8cruphlua»i scrtpus, i, na. ostry 
kamyk; — przenoś, niespokojność, 
niepokojąca wątpliwość, skrupuł, 
scrupulum, qui dies nocbssąue 
stimulat ac pungit, ex animo e- 
reilere. 

Benita, Crum, n. stare drobiazgi, 
starzyzna, rupieci. 

Bcrutator, Óris, m. badacz, szpe¬ 
racz. 

Bcriitor, 1. szperać, przeglądać, 
przetrząsać, zwiedzać, omnium do - 
mos; nam; loca abdita; u późn. 
pis. scrutatus, w znacz. bier. zba¬ 
dany — przenoś, aj wyszukiwać, 
argumenta; b) śledzić, mentes de¬ 
ma, arcanum, poet. 

Boulpo, sculpsi, scuIptuiA, 3. wy- 
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kalać, wyrzyuać, ryć dłółetn 
wyrabiać, ei saxo sculptus; scul- 
psit ebur, wyrobi! posąg- z kości 
słoniowćj; in cuius gemma anco- 
rasculpta esset, była wyryta. 

Boulptilia, e, wyszywany, ryty, 
opus dentis Ńumid&e, wyrób z ko¬ 
ści słoniowćj. cerz. 

Boulptor, órifi, m. rzeźbiarz, sny- 
Soulptdra, ae, z. rzeźbiarstwo, 
snycerstwo, rzeźba. [błazen. 

Bcurra, ae, m. śmieszek, trefniś, 
Sourrilia, e, śmieszny, blazeński. 
Bourriliter, przysł. błażeńsko, plo 
cko. 

Soorror, Iri, błaznować, figlować, 
śmieszyć; 2) pochlebiać, przymi- 
lać się, met Des scurrantis spcciem 
praebere, professus amicum. 

Bcutiie, is, n. rzemień proco wy, 
czyli denko, na które się kamień 
lub kpla- kładzie u procy. 

Sontathfl, a, urn, tarczą opatrzony 
rs*c20zawscntati, oram, m. żołnierze 
używający tarczy. 

Boutella, ae, i. czarka. 
Bontica, ae, L bicz z rzemienia, 
ifcmtra, i scntbla, ae, i. misa. 
Boutula, ae, i. walec, cylinder. 
Bcutńiuzn, i, n. mała tarcza. 
Beutum, i, n. tarcza podłużna, u- 
iywana od piechoty fezymskićj. 

Beylaoaum, i, ». miasto w niższej 
Italii; stąd: ScylacSus, a, urn, do 
tego miasta należący. 

Boylla, ae, i skala stercząca na 
morzu Sycylijskićm, niebezpiecz¬ 
na dla żeglujących, naprzeciw wi¬ 
ru zwanego Chary bdis, stąd przy¬ 
słowie: incidit in Scyllam, qni 
fult ritare Charybdin, z deszczu 
pod rynnę. Podług bajecznych po¬ 
wieści Scylla była córką Forku- 
sa, przemieniona w skałę. Druga 
Scylla była córką Nizusa króla 
tfegary; stąd: Scyllaeus, a, urn, 
de Scylli odnoszący się. 

Boyphoe, i, m. kubek, kielich,In¬ 
ter scyphos, w czasie pijatyki. 

Bcyros, i -us, i, i. wyspa na mo¬ 
rzu Egiejskióm, siedziba Likome- 
desa; stąd: aj Scyrias, kdis, i. 
do wyspy Scyros należąca, puel- 
la (Deidamia, córka Likomedesa); 
b) Scyrius, a, om. Scytyjski, 
membra (Pimisa syna Deidamii 
i Achillesa) 

Scytala, ae, i -Gs, i. walec, u 
L&cedemończyków tajemniczy spo¬ 
sób pisania: na walcu obwijauo 
pasek ze skóry długi, wązki i na¬ 
stępnie pisano na nim list w po¬ 
ci luz walca; po rozwinięciu uka¬ 
zały się głoski porozrzucane i ten 
tylko mógł je złożyć, kto podo- 
bućj grubości walec posiadał. 

Scythea, ae, m. Scyta, w licz. mn- 
Scythae, ludy koczujące północno- 
wschodnie, stąd. a) Scythia, ae, 
*. Scytya kraj; b) Scythicus, a, 
um. Scytyjski; c) Scythis, Idis, i. 
kobieta ze Scytyi: dj Scythissa, 
ae, i. Scytka, kobieta ze Scytyi. 

1. Be, pnyim. bez, se fraude esto, 
w najdawniejszych zabytkach ła¬ 
ciny, stąd: w złożonych wyrazach, 
bez, securus, beztroski; oddziel¬ 
nie. seponere, odkładać na stro¬ 
nę, oddzielać. 

2 Se zz semi, w wyrazach złożo¬ 
nych. 

3. Se =: nok , w wyrazach slożo- 
nych. 

Bebśthoa, i, m. rzeczka w Kampa¬ 
nii; stąd: Sebethis, Idis, i. do 
Sebotu należąca, nympha. 

Sabum, i, n. łój. 
Becedo, cessi, cessum, 3. ustępo¬ 
wać, oddalać się, pójść na stronę, 
z przyim. a lub de i przyp, 8-, 
z in i przyp. 4. lub samo fec.; de 
coetu; plebs a patribus aaeessit- 
in sacrum montem; in abditam 
partem acdioro; secedant improbi 
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Beorśtio 
dzielenie. 

tor 

[*, I. odosoMeste, od- 

Reetrno 

Bmmmo, crCri, crttuin, 3. odłą¬ 
czyć, oddzielić, odosobnić, z przy i m. 
a lub er i 6 przyp., Europam ab 
Afris; e grege; poet. z samym 
prryp. 6. populo;— przenoś, wy¬ 
łączać, oddzielać, wyjmować, hos 
homines; animum a corpore; sna 
a pnblicis consilia; i poet.: publi- 
ca priTatis; brakować, odrzucać, 
frugalissimum quemqoe; odróżniać, 
Wandom amicum a Tero; poet.: 
iniąuum jnsto; honeetum turpi. 

Beoenslo, Ónis, i, ustąpienie, od¬ 
dzielenie się, buntownicze oder¬ 
wanie się, oddalenie się, ab stiia; 
in Aren t i nu m montem. 

Seoeaaus, us, *n. oddzielenie się, 
odejście; osobność,zacisze, ustro¬ 
nie, est in secessu longo locus; 
carmina secessu m quacrunt. 

Bcotui, patrz secus. 

Beoltido, dusi, clusum, 3. zam¬ 
knąć w miejscu osobnćm; w ogó¬ 
le: oddzielić, odłączyć, flurnen 
a monte; te tram solis luminc; ne- 
mus seclusum, antro seclusa re- 
linquit 

Beoo, secui, sectum (także: secatu- 
rus), 1. ciąć, rozciąć, odciąć, ter- 
góra in frusta; kosić, aristas, pa- 
bulum, poet: wycinać, wyrzynać, 
obrabiać (jak sculpere), marmora, 
dona secto elephauto; odjąć część 
ciała, Marius quum sccaretur,roz¬ 
dzielać, terram; poet.: orbis sectus; 
ranić, secuerunt corpora repros; 
ścinać, niszczyć, glacies plantas; — 
przenoś, rozdzielać, causas in pin- 
ra genera i poet.: lites, res ina- 
gnas, rozstrzygnąć; poet.. przejeż¬ 
dżać, przebiegać, przelatywać, 
przepływać, aris secat aethera; 
auras; aeqnor puppe; curro me¬ 
dium secat agmeu; ria rac ta; — 
stąd przenoś, spem sec. mićć, 
żywić nadzieję. 

Secrttua, a, um, odłączony, od¬ 
dzielony, odosobniony, domu*, ar- 
ta; — przenoś, tajemniczy, fcrtes; 
ccnsilium; cogitationea; 7WJZOtt. 
aeeretum, i, n. miejsce odosobnio¬ 
ne, ustronie, samotność, in secre- 
to cum aliquo eese, być i kim na 
osobności, sam na sam; u poet, 
w licz. pojed. i mn., aeeretum pe¬ 
tit; secreta Sibyllae; stąd: secreto 
na osobności; — przenoś, tajemni¬ 
ca, secretorum omnium arbiter, 
stąd: secreto,potajemnie,skrycie. 

Seeta.ae, ś. sposób żyda, prawi¬ 
dło, zasada, natura babet quasi 
viam et secum, quam seąuatur. 
Lanc sectam rationemąue ?itae; 2) 
we względzie politycznym: stron¬ 
nictwo, zwoleimictwo, qni M. An¬ 
tonii sectam secud sunt; pod wzgl. 
nauk.: szkoła, sequi sectam pbilo- 
sophorum. 

Seotator, Cris, m. towarzysz, na¬ 
leżący do orszaku; stronnik, zwo 
lennik. 

Sectilis, e, rozcięty, rozłupany 
podzielony, ebur, poet 

Sectlo, ónis. ś. siekanie, krajanie 
rozcinanie; 2) rozdzielanie łupu 
praedae; 3) sprzedaż publiczna ma¬ 
jątku osób na wygnanie skazanych 
lub potępionych sądownie i t p. 

Sector, 1. ciągle chodzić za kim, 
towarzyszyć, należćć do orszaku, 
praetorem circum omnia fora; być 
posługaczem, Chrysogonum secta- 
tur; — przenoś, uganiać się za 
czćm, robić o co zabiegi, prae- 
dam; sectantem leria nerri defi- 
ciunt; mitrę sectari, nie badaj; 2) 
w znaczeniu nieprzyjaznym: ści¬ 
gać, prześladować, gonić, ut pueri 
eum sectentur, poet.: apros, leporeoi. 

Sector, 5ris, m. ©drzyaacz, rzezi¬ 
mieszek; collorum, zbójca; 2) na- 



Soctiri e Seoftura 778 

\fyurca, ba sprzedaży publicznej 
rzeczy skonfiskowanych, sector 
Pompeji, nabywca majątku P. 

8#otftra, ae, i. miejsce, gdzie co 
wycinają, wykopują, aerariae, ko¬ 
palnie miedzi. 

Seofcbo, cubui, Ire, leżeć osobno. 
CeoulAris, e, co lat sto przypada¬ 
jący, ludi; carmen sec. wiersz 
w czasie obchodu stuletnich igrzysk 
śpiewany. 

Beoulum, i, «. wiek ludzki, po¬ 
kolenie, secula hominum; w od¬ 
niesieniu do długiego życia czło¬ 
wieka, seculis effeta senectus; stó- 
lecie, przeciąg stóletni, tak w zna¬ 
czeniu właśc. (duobus prope sc- 
culis antę), jak w ogóle, o dłu¬ 
gim przeciągu czasu (secula plu- 
rima); ludzie żyjący w jakim wie¬ 
ku, ich zwyczaje, obyczaje, duch 
czasu, hujus seculi error; rcliąuo- 
rum seculorum judicium; fecunda 
culpae secula; timuerunt secula 
noctem. 

Becumirr cum se (od suit 
Seound&ni,órum, m. żołnierze dru¬ 
giego legionu. 

Beound&riue, a, um, drugi z po¬ 
rządku ; co do wartości: podlejszy. 

Beoundo, are, szczęścić, sprzyjać, 
pomagać, dii incepta secundent; 
erentus. 

Beoundo, przytl, po wtóre; po dru- 
gi raz. 

Beoundum, 1) przytl. następnie, 
stąd: po drugi raz. II) przyim. 
z 4 przyp- przedmiotu w prze¬ 
strzeni: blizko, podle, przy, so- 
cundum flumen iter facere; tuI- 
nus s. aurem; s. marę i t p. — 
przenoś, z kolei, zaraz po,secun- 
dum rocem rultus plurimum po- 
test; heres. s. filiam, dziedziczący 
po córce; pod względem miary: 
stosownie, podług, s. naturamflu- 
ndnis; ». naturam rirere; w znacz. 

aąd.: na czyją korzyść, decersere 
s. aliąuem; 2) w czasie: po upły¬ 
wie, s. comitia; s. hunc diem; & 
haec lub ea, potem. 

Beoundus, a, um, następny, naj¬ 
bliższy, drugi, w odniesieniu do 
czasu, liczby, i kolei; Pannonia 
8. niższa; mensa secunda, drugie 
dauie, wety; heres secundus, dzie¬ 
dzic, podstawiony w drugiem miej¬ 
scu, który obejmuje dziedzictwo, 
gdy pierwszy umrze; partessecun- 
dae, druga rola; — przenoś, w od¬ 
niesieniu do stopnia, albo: naj¬ 
bliższy, drugi, honor, persona; al¬ 
bo: niższy, gorszy, pośledniejszy, 
anis; secundus ab aliquo; naj- 
Uższt; poet.: band ulli ńrtute 

secundus, nikomu w męztwie nie 
ustępujący; 2) pomyślny, o biegu 
wody i pędzie wiatru przyjaznym 
żegludze, defluit secundo amni; 
secundo Tiberi defertur, aecundis 
ventis; rento secundissimo; Aquilo- 
ne secundo; stąd: poet s. vela, 
przyjaznym wiatrem wzdęte; e wo¬ 
zie: curru rolans dat lora secuu- 
do; — przenoś, ą) życzliwy, rolun- 
tas inaliąuem; zadowalający, przy¬ 
jemny, z przyp. 3. leges secundis- 
simae plebi; o) szczęśliwy, pomyśl¬ 
ny, odpowiadający życzeniom, aus- 
picia, proelium, victoria, res, for¬ 
tuna, casus, consilium it.p^ rze¬ 
czą w. si quid secundi accidisset, 
coś pomyślnego. 

BeoOre, prty$l. bez troski, bez kłe- 
potu, bezpiecznie. 

Becurifer, era, erum, noszący to- 
por, halabardnik. 

Beonriger, era, erum, uzbrojony 
toporem, halabardnik. 

BeoOria, is, i. siekiera, topor, ja¬ 
ko godło najwyższej władzy nosili 
liktorowie przed najznakomitszymi 
urzędnikami topory i pęki rózg, 
stąd: wyraz secures oznacza naj- 
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wjższą irlłdzę pańłtir* RxymsVie- 
go, sumefo, ponere secures, poet., 
Galii* securibus subjecła; poet.: 
Bomin* securis;—przenoś. szkoda, 
strata, cios, secuńm infligere rei- 
publicae, zadać cios; także: sccu- 
rim injicere petitioni; securi Te- 
aedia, ze zbyteczną surowością 
(podobnie jak ua wyspie Tene- 
dos). , , 

Securit**, Itis, t wolność od trosk, 
spokoj ność umysłu, securitatem 
appello racuitatem aegritudinis *, z) 
bezpieczeństwo, opieka, ut pro- 
Tincias omni secnritate mumret, 
multum securitatis conferre. 

Beourua, a, um, wolny od trosk, 
spokojny, ab aliquo, ze strony 
czyjej; dLe aliqua re, o co; także: 
z przyp* 2. poet. Teucri securi 
peiagi atque mei; o przedmiotach 
nieżywotnych: swobodny, spokoj¬ 
ny, quies; vota secura repulsae, 
poet; 2) bezpieczny, locus, tem- 
pus, possessio; securus intrat. 

Boous, n. nieodm. serus, pleć. 
3*ou*, przysl inaczćj, secus est; 

non (haud) secus, nieinaczój, tak 
samo, z nast. ac, atque, quam 
(jak); longe s., daleko, zupełnie 
inaczej, non multo s., mało co 
inaczej, prawie tak; recte &n s., 
bene aut ł, aut bcate aut s.; stąd: 
źle, no quid s. scriberet; sl s. ac- 
ciderit; s. eiistimare de aliąuo; 
2) stop. wyź. secius (sequius) im- 
czćj, non 6. quam lub ut', zamiast 
minus, z poprzedząjacóm przecze¬ 
niem: nihil o s., niemniój lub ne- 
que eo secius, pomimo to jednak¬ 
ie: quo s. = quo .minus. 

Etooutor lub sequutOT, Oris, w*, idą¬ 
cy za kim, pewien rodzaj szer¬ 
mierzy. . . 

3ed. rpój. lecz, ale, jednak; po 
zdaniu przeczącym: lecz, owszem, 
nom modo (solum, tantum)- sed 

etiam (et, quoque), porów, etium 

i modo. 
Sedit©, przytl. spokojnie, z umiar¬ 
kowaniem, dolorem ferro; loqui. 

Beditio, 6nis, ś. uspokojenie, ae- 
gritudinis, animi, maerendi. 

Sedttus, a, um, uspokojony, spo¬ 
kojny, powolny, sedatiore amino 
scribere; ainnes; oderunt sedatum 
celeres; sedato JTadu in castra 
abcunt (powolnym krokiem). 

Sedćciea, szesnaście razy. 
Sedeoim i seidecim, szesnaście. 
Bedeoula.ae, *. krzesełko. 
Bedeo, sćdi, sessum, 2. siedzieć, 
in solio; sellis eburneis; ad latu* 
praetoris; tbeatro; in equo ; w szcze¬ 
gół. o) siedzieć, zwiadac, mióc 
posiedzenie, mianowicie o 6ędziyh, 
mortis ultores sedetis; binc judez 
inter illos sedit;-przenoś, o przy¬ 
miotach nieżywotnych: a) siedzieć, 
tkwić mocno, głęboko, in scuto 
telum; b) o sukniach; leióć, przy¬ 
stawać, przylegać; c) opaść, osiąść, 
fronte sedent nehulae; 2) z wyo¬ 
brażeniem trwałości: siedzieć gdzie 
długo, przebywać, in villa totos 
dies; in interiore parte aedium; 
Corcyrae; ad aqu*s; uno in loco 
diu; na wojnie: byc nieczynnym, 
Arretii antę moenia; ad Trebiam; 
sedendo et cunctando helium ge- 
rere; circa castella; — przenoś, 
u poet. a) osiąść, ogarniać, okryć, 
pallor in ore sedet; o uczuciach, 
namiętnościach: otrzymywać się, 
być niewygasłym, vetus in pocto- 
ro sedit amor; b) tkwić mocno 
w umyśle, mi hi animo fixum im- 
motumque sedet; idquo pio se¬ 
dit Aeneae. 

Sćdea. is, t miejsce, na ktćrćm 
sią siedzi, krzesło, ława, tron 
i t p. coelestes sodibus altis so- 
dent; in sodę rogia; 2) posada, 
grunt, turrim convellimus altis se- 
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dibua; totamqus asedlbus urbem 
eruant; incubuers msri, tołumque 
ft sedibns imu ona Eurusąue No- 
tiisque ruunt; 3) z wyobrażaniem 
trwałości: siedlisko, siedziba, mie¬ 
szkanie, miejsce pobytu, rarerti 
iA suas sedes; sedem stabilem non 
habeb&t; także o świątyni* sedss 
fnndatur Yeneri. 

i«, m. miejsce, na którćm 
się siedzi, krzesło, ława, mo se- 
wilia saio; rr&mineoąue riros io- 
cat ipse sedili. 

Beditlo, Cnis, i. rozłączenie, roz¬ 
dzielenie, poróżnienie, niezgoda; 
2) bant, powstanie, rokosz, sedi- 
tienem concitare, conflare; sedi- 
tio animi, popędliwość, gniew li- 
wość. 

Seditióse, pnysŁ buntowniczo. 
Soditióana, a, om, buntowniczy, 
ciris; wysUwiony na niespokoj- 
uość, wita. 

••do, 1. sprawić, żeby co osia¬ 
dło, opadło, pulrerem; — prze¬ 
noś. uśmierzyć, uspokoić, jejunia, 
aitim; discordiam, seditionem; ren- 
tos, tempestatem; ugasić, incen- 
dia; położyć koniec, beiła; wy¬ 
począć, lassitudmem. 

Sedfteo, duxi, duetom, 3. odwo¬ 
dzić na stronę, aliquem; 2) od¬ 
dzielać, odłączać, sedacit temu 
breris nnda dna*; qnum frigida 
mors ani ma sedux«rit artns, poet 

Seduotto, Oni*, i. odprowadzenie 
na stronę. 

Saduotua, a, nm, oddalony, se- 
dnetas despectat terras. 

Sedultau, Itis, i. pilność, staran¬ 
ność. 

Sodulus, a, nm, pilny, starowny, 
troskliwy, apij, nutrii, mater, 
•pectAtor; stąd: sedfilo, a) pilnie, 
troskliwie, starannie; b) nmyślnit. 

••dftni. órum, m. Ind w Helwecyi. 
Mo«U# oram, m. Ind w Germanii. 

80. Sejungo 

zasiew, pole zasiane, 
sęget respondet sotis agricolae; — 
przenoś, a) poet. wielkie mnóstwo, 
telornm; b) powód, przyczyna, 
źródło, snae gloria©. 

Begesta, ae, t miasto w Sycylii, 
zwane inacżćj Acesta; stąd: a) 
Segestani, orum, m. Segestame; 
oj Segestenses, inra, «. Segesten- 
sowie, mieszkańcy Segesty. 

Segmeatsua, i, ». odcinek; w licz. 
mn. złote obramowanie, obszycie 
n sukien kobiecych. 

•wris, e, guiLśny, leniwy, ©pie¬ 
wcy, *d perseąnendum; in bełla; 
ociężały, segnior tquus annis; 
z tryb. bez. deztra segnis dare 
rulnera. 

Sega i tor, i segne, przysł. opiesza- 
gnuśnie, leniwie, omnia age 

re; segnius irritant animos, si*- 
bićj działają na nmysł, słabszo 
czynią wrażenie. 

Segnitia, ae, i -es, ?i, ż. gnuśność, 
lenistwo, opieszałość, quaetam se¬ 
ra moratur segnifies? 

Sogontiaoi, orum, m. lad w po- 
ludniowój Brytanii. 

Segowia, ae i. miasto w Hiszpanii 
Betyckićj (wątpliwe). 

Segrogo, 1. odłączać od trzody, 
w ogóle: oddzielać, wyłączać , od¬ 
dalać, aliqnem a auaero cirinm; 
a republice; liberos a »e; nt se- 
gregaret pngnam, przerwał walkę, 
rozłączył walczących. 

Seguaiani, orum, r*. lud w GalUi 
Lugduneńskićj. 

Sąjugatus, a, nm, rozłączony. 
Bojugis, e,iześcionprzęźny; rzeczow. 
sq}uge8, inm, m, zaprzęg aześcio- 
konny. 

fiejunotio, ónis, i. oddzielenie, od¬ 
łączenie. 

Sajungo, jnnii, jnnetum, 3. od¬ 
dzielać, odłączać, ae ab aliqno; 
Alpes qnae Italiam a Gallia ae- 
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jongunt; przenoś. bonom, quod 
non possit ab honestate sejungi; 
sejunełum est a re proposita (nie 
należy do rzeczy); 2) odróżniać, 
morbum ab aegrotatione. 

Bejus, i, m. imię Rzymskie. 
Selcctio, onis, ż. wybór. 
Soleuola, i Scleucea, ae, 2. na¬ 

zwisko kilku miast: w Babilonii, 
S, Baby 1 unia; w Syryi, Sel. Pie- 
ria; w Cylicyi, Trachea. 

Selibra, ae, 1 pól funta. 
Beltgojegi, lectum, 3. wybierać, 
eterapia; selecti judiccs, wybrani 
od pretora sędziowie do rozstrzy¬ 
gania spraw kryminalnych. 

Balinns, untis, i miasto nadmor¬ 
skie w Sycylii: 2) miasto w Cyli¬ 
cyi, późnie] Trajanopolis nazwane. 

Bella, ae, z. krzesło, mianowicie: 
krzesło rzemieślnicze, nauczyciel¬ 
ki* (katedra); sella curulii lub 
lamo sella, krzesło ozdobione sło¬ 
niową kością, którego najprzód 
królowie. a później urzędnicy 
wyżsi używali. 

BelLiatemlum, ii, « uczta wypra¬ 
wiana dla bogów, patrz lectister- 

niutn. 
Sellula, ae, t. irzeselko: stąd: sei- 
tularius, ii, m. rzemieślnik. 

8enta-, patrz semia-. 
Semel, prtysł. raz, quod his s. 

tantum contigerat; causam capitis 
%. dirit; neque vero hoc s. fecit, 
sed et taepius; 2) m, jaż, semcl 
empta retlnere; quod semei aunuis- 
B«t; et s. emissumTolat irreroca- 
biłe verbmn; ut lub ubi s., skoro 
yłko, kiedy już, ut §■ isto ac- 

oeosit ferror capiti; ut s. gloriain 
conaeąuutua sum, non destiti-; ut 
s. Gallorum copias vxoerit; 3) kie¬ 
dyś, in apertum s. fllscrlmen re» 
evasura esset; ń i, airimum tuuffl 
pewpeierit; 4) m, najprzód, z nflflt 
i teru®, deindc, ttem i t. pt 6) 

zarazem, natychmiast, łitam s. 
finirent; s. absorber® plaeentas; 
raz na zawsze, ut fundus a* indi- 
caretur. 

Bemftló, ć«, i -a, ae, i. córka 
Kadmusa, matka Bachusa; stąd 
SemelCius i Semelóus, a, urn, do 
Seineli odnoszący się. 

Semen, fnis, ». nasienie; mauu 
spargere, conderc humo, commit- 
tere sulcis; poet.: pierwiastek, ży¬ 
wioł, non bene juncUrmn discor- 
dia semina rerum; ród, plemię, 
pokolenie, regio seinine orta; przy¬ 
czyna, powód, źródło, bclli,ma- 
lorum omnium, flammae, discor- 
diaruin; latorośl, zraz, pionka, 
szczep, 

Bementifer, era, erurn, plenny 
BementlB, is, ż. sianie, zasiew, 

właśc. i przenoś, sementem facere, 
zasiewać, pi-zysłowie: ut sementem 
feceris, ita metes, jak sobie po- 
ścielesz, tak się wyśpisz; poet.; 2) 
zboże dorastające. 

8exnentivus» a, um tyczący się 
zasiewów. 

Semerm-, patrz semierm-- 
Semeatris, e, sześciomiesięczny, 
Semceus, a, um, na pół zjedzony. 
Bemi, pól (nżywa się w wyrazach 
złożonych). 

Semiadapertua, a, um, na pól 
otwarty 

Somiagreafcia, e. na pół wiejski, 
na pól dziki. 

Semianimia, e, i -mus, a, um, na 
pół żywy, na pół umarły. 

Semiapartua, a, um, na pól otwar¬ 

ty, porta. 
Bemibarbarua, a, um, nA pół bar¬ 

barzyński, rieczow. na pól barba- 
rzyniec. 

Bemiboa, boris, m. pół wołu. 
Bemicapor, capri pól kozła, 

Pan, Familia. (bony. 
SemioremótuB, a, um, na pół spa- 
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Seznioremua, a, um, na pól spa- SemiputAtua, a, um, do połowy, 
„ 1°ny* nie należycie obcięty, Titis. 
Semioubit&lU. 6 o-_i-;_r_ i.,V. rJ:. ^ ,5*«- ; 

Semideue, a, nm, pólboski, rz*- 
csow. pól bożek, półbogini. 

Samidootus, a; um, na pól uczo¬ 
ny, niedouczony. 

SemiermU, e, i -mus, a, nm, na 
pół uzbrojony. 

SemifaotuB, a, um, na pól zrobio¬ 
ny, niedokończony. 

Bemifer, era, erom, na pół zwie¬ 
rzęcy, w połowie zwierz, jak Cen¬ 
taur. 

BemigarmŁnu*, a, um, na pól 
Niemiec. 

Samtgrawit, e, na pól obciążony, 
na pół pijany. 

Semigro, i. wyprowadzać się, wy¬ 
nosić się skąd. 

SemihÓmo, Tnis, m. pól człowie¬ 
ka, pól zwierzęcia, jak Centaur: 2) 
dziki człowiek. 

SemŁnÓra, ac, i. pół godziny. 
Bemllaoer, era, erum, na pól po¬ 
szarpany, rozdarty. 

BemLUber, era, erum,na pół wolny. 
BeoiUixas ae, m. naksztalt ciury 
(ze wzgardą). 

Semimac, m&ris, m. na pół samiec; 
2) trzebiony. 

SamlnArlum, ii, n. szkółka drze¬ 
wek; — przenoś. equites semina¬ 
rium aenatus. 

Seminator, óris, m. który zasie- 
wa; — przenoś, twórca, omnium 
rerum; sprawca, mai oram. 

Seminex, nScis, na pól żywy. 
Somino, 1. zasiewać; — przenoś, 
rodzić, wydawać, quod non sua 
seminat arbos. 

Seminudua, a, um, na pół nagi. 
Semłplaoentlnuf, po części Pia- 
centczyk. 

Semiplónug, a, um, do połowy 
napełniony, niezupełny co do licz¬ 
by, etadones. 

W łUM •. ŁUU« A. 

następczyni Ninusa króla Assy- 
ryjskiego; jako imię pospolite, o- 
znacza osobę oddaną rozkoszy. 

Bemiródiictus, a, um, do połowy 
nachylony. 

Semirefeotua, a, um, w połowie 
naprawiony, classis. 

Bemlrutua, a, um, na pół zburzo¬ 
ny, urbs, murns; castclla; semi- 
rutą, oram, ». gmachy, mury na 
pół zburzone. 

Semia, semissis, m. i sSmis, nieodm. 
połowa jakićj rzeczy; jako pieniądz, 
połowa assa: jako miara, połowa 
łanu, pola, agri; w licz. mn. szó¬ 
sty procent. 

Semisepultua, a, um, na pół po- 
grzebiony. 

Semisomnus, a, um, nA pół śpiący. 
Semisuplnus, a, uin, w części, 
na pól w znak leżący. 

Semita, ae, ś. ścieżka ; — przenoś, 
zawód, sposób życia, fallentis ae- 
mita ritae; sposób pisania, Aeso- 
pi semitam feci viam, rozszerzy¬ 
łem, rozwinąłem przedmiot przez 
Ezopa obrobiony. 

Semitalis, e, do ścieżki należący, 
znajdujący się na ścieżce. 

Semiunoia, patrz semuucia. 
Semiuatulatua, a, um, na pół 
spalony. 

Semiustua, a, um, na pól spalony. 
8emivir, Tiri. m. pół człowieka, 

pół zwierzęcia; 2) zniewieściały. 
Semlwiwua, na pól żywy, aemiTi- 
vum reereare; — przenoś, słaby, 
omdlały, obumarły, roces. 

Semnónea, um, «*. lud w Germa¬ 
nii wschodniej. 

Semdtua, a, um, oddalony, odle¬ 
gły, daleki, iocus a militźbiis; tar- 
da neceaaitaa leti semotl, poet 

Bomóvwof móri, mótum, 2. usu- 
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uąć, oddalić, właśc. i przenoś, a- 
lKjuem a liberis; Yoluptatem. 

Semper, przt/sL zawsze, 
^emplternua, a, um, ustawiczny 
nionstanny, wieczny. 

Semprónlua , a, nm, nazwisko 
Rzymskiego rodu; lei Semprouia, 
prawo pochodzące od Semproniu- 
sza* Senprouiftnus, a, nm, Sem- 
proninszatyczący się, senatus ccn- 
snltnm cłades. 

Semunola, ae, 5. pól uncyi, 24-ła 
część assa, pieniążek; jako w*g*j 
24 część funta, a. auri; 24 część 
jakiej całości, np. dziedzictwa: fa- 
cit heiedem ex deunceet s;—prze¬ 
noś drobnostka, fraszka, bona e- 
jns aemuncia tenierunt (za nizką 
cenę, za bezcen). 

SemunoiarJua, a, nm, pól uncyi 
wynoszący, fenus semunciarium, 
pól piocentu rocznego. 

Semurium, ii, n. pole w blizkości 
Rzymu, gdzie była świątynia Apol- 

liba- TT V - 
B6na, ae, ś. miasto w Umbryi; 
stąd. Seuensis, e, Seneński. 

Bonao&lum, i, n. miejsce gdzie się 
senat Rzymski zgromadzał. 

BenarióltU, i m. mało znaczący 
wiersz sześciomiarowy. 

8«n.irluaf a, um, z sześciu Tzeczy 
złożony; rema s. lub samo sena- 
rius, wiersz sześciostopowy. 

Senitor, Cris, m senator, członek 
pierwotnie ze stn osób składają¬ 
cego Się senatu Rzymskiego, (pa- 
tres majorum gentium). Znaki ze- 
wuęUzne senatorów były: szerokie 
obszycie purpurowe przy tunice, 
(iatus clarus), na obuwiu wyszy- 
U głoska C. oznaczająca centum, 
która przypominała pierwotną licz¬ 
bę senatorów. 

Benmtórlut, a, um, senatorski; tzc* 

aotr. senatorius, U, należący 
do składn senatu, senator, homi- 

3 Bono soo 

nes nobiles cum paucis senatoriis. 
Benatus, us, w. senat, w Rzymie, 

którego przedmiotem było nara¬ 
dzanie się i czuwanie nad dobrem 
państwa, odbywał swoje n*ra^Y 
najprzód pod przewodnictwem kró¬ 
lów, apotem konsulów; princeps s., 
którego cenzor najprzód wymie¬ 
nił przy przeczytaniu listy sena¬ 
torów; 2) zebranie samo albo na¬ 
rada senatu, senatum habere, zgro¬ 
madzić senat, mittere lub dimit- 
tere, rozpuścić, rozwiązać posie¬ 
dzenie; datni alicui senatus, otrzy¬ 
muj© kto posłnehanie w senacie. 

Senatus conaulfcum, i, w. uchwa¬ 
ła senatu jednozgodna, za zgo¬ 
dą wszystkich; senatus auctoritas, 
uchwała, względem którćj zaszła 
jaka protestacya. 

Sen&oa, ae, m. imię familijne ro¬ 
du Anneuszów. 

Beneotua, a, um, stary, zestarza¬ 
ły; rzazów, senecta, ae, L sta¬ 
rość, non turpem senectam de- 
gere. 

Beneotua, tltis, i. starość, zgrzy¬ 
białość, sędziwość, homines se- 
nectnte confectii riiit ad sum- 
mam senectutem; cruda vindisqne 
s.; starożytność, oratio plena li- 
teratae aenectutis, człowiek sędzi¬ 
wy, senectus operosa semper a- 
gens aliquid, poet.. siwe włosy;— 
przenoś, powaga, surowość, te- 
tryczność, obducta eohatur fron- 
te senectus. 

Benónais, e, patrz Sena. 
Benesoo, senui, 3. starzec się; 2) 

słabnąć, ustawać, przez wiek lub 
z upływem czasu tracić dzielność, 
żywość, opes Athenensinm senes- 
cere, siły słabną; ciTiUtem otio 
senescere; hiems scnescens; 3)zaj- 
mować się czśm długo, starzeć 
się przy czóm, accusandis homi- 
nibus. 
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Senes, aBnia, stary, sędziwy, stop, 
wyi. senior, starszy; rzec&tw. so¬ 
nę* i senior starzec;—przenoś wy¬ 
trawny, senior orstio, qnam te 
tas ille ferebat 

Senl, ao, a (2 przyp. licz. mnog. 
sonnm = aenornm), po sześć. 

Benldśni, ao, a, po szesnaście. 
BaoUifi# e, właściwy starcowi, ty¬ 

czący sie starca, prndentia, ruga, 
Ttiltns, antuu 

Senior, patrz senex. 
Seniua, a, om, stary; nemid. sta¬ 
rzec; senium, ii, a. starość i to 
co jest z nią połączone, słabość, 
osłabienie, upadek sił;—przenoś, 
cierpkość, posępność, inbnmanae 
seaium depone Camenae, poet.; cier¬ 
pienie, troska, tota ciritas eon- 
fecta seiiio est. 

Senones, um, m lud w Gallii 
Lngduóskiej; w licz. poi. Seno, 
Senończyk; 2) lud w Italii wyż¬ 
szej pochodzący od pierwszego. 

Sensim, przytł. powoli, zwolna, 
nieznacznie, s. scneacit dolor; dis- 
suere amlcitias. 

Bentua, us, m. uczucie, amoris, 
doloris; zmysł, ridendi; 2) myśl, 
sposób myślenia, rultus sensus 
nuimi plerumque indicant; aensus 
communis; eodem sensu esse; sen- 
sus 8uos alicui aperire;— przenoś.: 
ą) rozum, poznanie, przytomność 

umysłu, aensurn communem au- 
ferre; sensom excotere alicui; ani- 
mal qnod sensu caret; mero ses- 
sibns Tictis; b) myśl, znaczenie 
wyrazów, pojęcie, is Terbi sensus. 

Sententia, ae, ś. myśl, zdanie, 
mniemanie, życzenie, aententiam 
mutare; in sententia manere, per- 
stare; ex sent podług życzenia; 
de sent. alicujus, podług czyjego 
zdania; met aeutentU, podług mnie; 
j) głos, zdanie, kreska przy gło- 
®®wanin senatorów i ludu na zgro¬ 

madzeniu, wyrok sędziów, wy¬ 
rocznia bogów, sent. dicera, da- 
re, ferro; populus Romanse seat 
non tulit; ex senatua sententia; cx 
col legii sent; ex animi sententia, 
z przekonania, z należytćm wyob¬ 
rażeniem rzeczy, szczerze, wier¬ 
nie; 3) pojęcie, znaczenie, treść, 
in eaudcm sententiam loqui; zda¬ 
nie, okres, de singulis sententiis 
disputo; inyśl uderzająca, pamię¬ 
tna, ważna, acutae erebraoque 
sentontiae. 

Sententioia, ae, L krótkie zdanie. 
Bententióae, przygi, treściwie, z ob¬ 

fitością myśli; 2)dowcipnemi zwro¬ 
tami, saepe sententiosc ridicula 
dicentur. 

Sententiósua, a, um, pełen my¬ 
śli, zwłaszcza dowcipnych. 

Bentlna, ae, ś. stek na spodzie 
okrętu;— przenoś, stek, motloch, 
zbiór najgorszych ludzi, reipnbli- 
cae, urbis. 

Bentlnum, i, u. miasto w Umbryi; 
stąd: Sentinas, fttis, m- i i. ro¬ 
dem z Sentinu 

Bentio, sensi, sensom; 4. czuć, sua- 
ritatem cibi; famem; ponieść klęskę, 
szkodę, uczuć boleśnie, eoeposuit, 
quid ipsfc ad Avańcum sensisset; 
Philippos; inridiam; także: ora 
senserat Tastationem; 2) we wzglę¬ 
dzie umysłowym: a) czuć, poznać, 
doświadczyć, wiedzićć, zroznmićć, 
aliquid lub z 4 przyp. i tryb. 
boz. sentit animus se moren; lub 
ze zdań. wzgl., ex quo fonte hauriaa 
sentio; b) myśleć, mniemać, są¬ 
dzić, idem; alia atque anten; rec¬ 
ie, humiliter; minbiliter; cum a- 
liquo, trzymać się czyjój strony, 
być czyim stronnikiem; adrersus 
aliqnem, być przeciwnikiem; z po¬ 
dwójnym 4 przyp., aliqo«m bo- 
num drem, poczytywać, uważać 
kogo za dobrego obywatela; rze- 
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one, sensa, oram, *. myśli, wyob- 
nimila, Sensm mentis rerbis ei- 
plicAt; 3) zdanie swoje objawić, 
glosować, s. lenissime. 

Sentii. is,* m. cierń. 
Bentlus, a, urn, imię Rzymskiego 
rodu. 

Benta*, a, um, ciernisty, chropo¬ 
waty, nierówny, Ioca senta situ. 

Seoraus i seorsum, przysl. osobno, 
oddzielnie, s. ab rege; 8. hoc ab 
illo. 

SeparAbUla, e, dający si« oddzielić. 
Bep&rftte, TprzysL osobno, oddziel¬ 
nie. 

Separ&tim, przytl. osobno, oddziel¬ 
nie, compluribus locis 8. gladios 
obruit; z przyim- a i przyp. G* 
nihil accidet ei s. a reiiąuia ci- 
Tribus. 

Bepar&tio, Onifi, i. oddzielnie, roz¬ 
łączenie. 

SeparAtoa, a, nm, rozłączony, o- 
sobny, oddzielny, prirati ac sepa- 
rati agri apud eos nihil est; róż¬ 
ny, teparatis temporibns. 

Beparo, 1- oddzielać, rozłączać, a- 
liqnem lub aliquid z przyim a i 
przyp. 6.; poet- aliquid aliqna 
re; — przenoś, sunm consilium 
a reliquis; rirtus per se, separa- 
ta etiam ntilitate, landabilis; ut i- 
dem separetur Cato (aby był wy¬ 
łączony). 

Sepdlio, sepelrd i sepelii, scpnl- 
tum, 4. pogTzebać, pochować; — 
przenoś, a) zniszczyć, zgubić, do 
npadku przyprowadzić, pairiam, 
famaa; ukończyć, położyć koniec, 
bellum; ukoić, dołorem; b) poet.: 
sepultus, pogrążony, zatopiony, 
zanurzony, inradunt urbem somno 
rinoque sepultam; stąd; custodc 
•epulto, gdy stróż był uśpiony. 

Sep*, is, i. plot, ogrodzenie, se- 
geti praetondere sepem; w ogól* 
zapora, zamknięcie. 

Sepia, ae, i. płaz morski wydają¬ 
cy z siebie czarną farbę. 

Beplmentum, i n. ogrodzenie. 
Sepio, sepsi, septnm, 4. ogrodzić, 

opasać, otoczyć, aliąnid (aliqna re) 
właśc. i przenoś, urbem muris; 
domnm custodibus; nrbem praesi- 
dio; stąd: okryć, osłonić, natura 
oculos membranis Testirit et sopsit 

Sep 1 a«ia, ae, I. nazwisko ulicy 
w Kapui, gdzie sprzedawano per¬ 

fumy. 
Sopóno, pfoui, po8dtnm, 3. odkła¬ 

dać na stronę; — przenoś, zacho¬ 
wać na co, odkładać, przeznaczać, 
z przyp. 3. lub z przyim. ad, in 
i przyp. 4. dla wykazania cela, 
aliquid senectQti; tetnpus ad ałf- 
quid agendum; 2) oddzielać, wy¬ 
łączać, Ae mille sagittis unam, 
poet.; — przenoś, oddzielać, a ce- 
teris dictionibns eam partem, quae-; 
poet.: inarbanum lepido dieto 
(odróżniać); 3) oddalać; — prze 
noś. rozpędzać, cnras, poet. 

Sepse, = se ipse. 
Septem, siedm; soptem illl (dom. 
sapientes), także; qui septem ap- 
pcllantur (o siedmiu mędrcach Gre- 
cyi); S. Aqaae, w krainie Sabiu- 
skićj kolo Keaty, gdzie się kilka 
strumieni łączy. 

Septeoaber, bris, m. lub mensis S. 
wrzesień. 

Septemdecim, patrz septendecim. 
SeptemfluuB, a, um, siedm ujść 

mający, flnmina Rili. 
Septem*emmu*. a, um, siedmio- 
raki, Rilus; siedmiokątny. 

Septemplei, ptteis, sieamiorakt, 
clipeus, siedmioskórna, siedmio¬ 
ma skórami powleczona tarcza. 

Septem trio, patrz soptentrio. 
Septemrir, i, *». w bez. mn. sep- 

temrin, zgromadzenie siemiu mę¬ 
żów do wymiaru i rozdziału grun¬ 
tów w osadach czyli koloniach; 
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porów, epnlo; septemvir?Uis, e, 
tyczący się siedmiu mężów; rze~ 
ctow. w licz. mn. septemwirowie 
i septem vir5tus, os, m. godność 
zgromadzenia siedmiu mężów, sep- 
temwirat. 

Septenarlus, a, un, z siedmio zło¬ 
żony; versus, siedmiomiarowy 

Soptendeoim, siedmnaście. 
Septem, ae, a, po siedmiu, siedm. 
Septonnium, ii, n. czas siedmio¬ 

letni. 
Beptentrlo, ónis, m. w licz. mn. 
septem triones lub septem triones, 
siedm gwiazd pod biegunem pół¬ 
nocnym składających gwiazdozbiór 
wielkiego niedźwiadka (arsa ma¬ 
jor); stąd: północ, ad septentiio- 
nes łergere, in a. specuro, esse 
contTa s.; septentrionalis bie¬ 
gun północny; także: wiatr półno¬ 
cny; czasem się rozdziela: septem 
subjecta trioni, poeŁ 

Septiaa, przyślą siedmkroć. 
BeptimiuB, ii, m. nazwisko Rzym¬ 

skiego rod a. 
Beptunui, a, um, siódmy; przysl. 

septimum, po raz siódmy, 8. consul. 
Septlngenl, ae, a, po siedmset. 
Septingentesinuis, a, Om, siedm- 
setny. 

Septingenti, ae, a, siedmset 
Sep tingon tie*, przysl. siedmset 
razy. 

Beptiremla, is, L okręt o siedmiu 
rzędach wioseł. 

8eptuagen*riu«f a, um, z siedm- 
dziesięcia złożony, aetas, wiek, 
przeciąg życia, obejmujący lat 
saedmdziesiąt 

Septuagem, ae, a, po siedmdzie- 
siąt. 

Beptuageelmus, a, um, siedmdzic- 
siąty. 

Beptoagiwa, prysł, siedmdziesiąt 
razy. 

Saptuaginta, siedmdziesiąt. 

Septum, i, n. zagroda; w licz. mn. 
septa, o rum, n. miejsce ogrodzo¬ 
ne na polu Marsowem, gdzie lud 
Rzymski odbywał sejmy. 

Septunz, uncis, m. siedm dwu¬ 
nastych części jakiej całości. 

Sepulcr&Iit, e, grobowy tyczący 
się grobu, ara. 

Bepuiaram, i, «. grób, condere se- 
palcro; 2) grobowiec, onerare 
membra sepulero; ara sepulcri; 
pomnik, nagrobek, s. cxstruen*; 
sepulera legere; summam incido- 
re sepulcro; poet.: cienie zmar¬ 
łych, placatis scpulcris. 

Sepultura, ae, i. pogrzeb, sepul- 
tara aliquem afficere, pogrzebać, 
sprawić pogrzeb, corpus ad se¬ 
pu ltu ram dare. 

8equan&, ae, i. rzeka w Gallii; 
etąd: Seąuani, orum, m. lud w Gal¬ 
lii osiadły w miejscu, gdzie dziś 
Bnrgandya. 

Beąuar, Acis, szybko następujący, 
chętnie pośpieszający, eąuus, ca- 
preae; poet.: undae, szybko pły¬ 
nące , wylewające się; fumus, 
wszędzie wciskający się, przeni¬ 
kający; flamma, szorzący się. 

Seaueater, 8tra, strum i seąutoter, 
stris, stre, pośredniczący, pace e. 
za pośredniotwem pokojn, poot; 
rzćcsotc. seque«ter, 9tri i stris, m. 
pośrednik. 

Beąulor, ius, pośledniejszy, gor- 
«zv, mniejszy, quod sequius sit, 
coby było gorszego; nihilo s. nie- 
mnićj, równie. 

Seęuor, sequiltus lub secfltus, se- 
qui, iść za kim, za czćm, nastę¬ 
pować, towarzyszyć, aliąnem; ca¬ 
stra alicujus; aliquem ad balia, 
pod czyjćm dowództwem pełnić 
słuibę wojskową, towarzyszyć 
w boju, w wyprawie wojennój; 
2) udać się dokąd, Formias, Epi- 
rum, Italiam; udać się w pogoń. 
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ścigać w dachu nieprzyjacielskim, 
neqne prius seąuendi fi nem fcce- 
rant; exercitus, qui cum consule 
seąuebatur; także: dam feras se- 
qnitnr. Stąd: 1) przenoś- a) o cza¬ 
sie i szeregu zdarzeń: następować, 
seąuitur hnne annum nobilis cae- 
de Caadina pax; mors ejns con- 
festim secuta est; secutum est 
Macedonicum bellam; seąuenti 
tempore; et quae seąuantar, i tak 
dalój; Tarii erentus seąuebantur, 
pojawiły się, miały miejsce; w mo¬ 
wie: seąuitur, ut doceam, idzie 
zatem, abym okazał; seąuitur il- 
la dirisio, wynika ten podział; 
z 4 przyp. i tr. bezok., illico se- 
ąuitur esse causas: byc skutkiem, 
następstwem, poena seąuitur da- 
mnatam; poena s. scelus; ó) do¬ 
stać się komu jako vla$ność, ja¬ 
ko dziedzictwo, nrbes captae Ae- 
tolos seąuereutur; heredes monu- 
mentum ne seąueretur; c) stoso¬ 
wać się, być powolnym, posłu¬ 
sznym, ipse (ramas) yoleus faci- 
lisqae sequetur, poet.; telum non 
seąuitur, tkwi mocno, nie daje 
się wyciągnąć; także u poet.: ver- 
ba proYisam rem non invita se- 
ąuentur, znajdą się łatwo wyra¬ 
zy, będą na pogotowiu; nec vox 
nec verba seąuuntur, głos i mo¬ 
wa ustaje; z łatwością wypływać, 
non ąuaesitum esse numerum sed 
secutum; 2) przenoś, a) następo¬ 
wać, iść za czem, gloria virtu- 
tem tanąuam umbra seąuitur, tak¬ 
że: meminit post gloriam invi- 
diam seqni; poet.: dicta sic voce 
(odpowiadać); b) naśladować, iść 
za czyim przykładem, trzymać się 
czyjego zdania, exemplum, fac- 
tnm, sententiain, leges, consilium, 
mores Grajorum i t. p; c) starać 
się o co, ubiegać się, mieć co na 
względzie, amicitian alicujur, o- 

tiua; fortun am magis quam ami- 
citi&m; amoenitatem et salubnta- 
tern ; mores gentis. 

Beąmit-, patrz secut-. 
S6r, Seris, w. w licz. mn. Seres, 
Serowie, lud w Azyi wschodniej 
słynny z wyrobów jedwabnych; 
stąd: Sericus, a,um, tyczący się 
Serów 

Bora, ae, i. zamek, zapora. 
Benpeum, patrz Serapis. 
Ser&pio, onis, m. Greckie imię 

własne kilku osób, 
Berapia, is, i Idis. m. bożek Egip- 

cyan; stąd: Serapeum, i, «- świą¬ 
tynia Serapisa. 

Sere, przyst. późno; serius ocius, 
czy prędzej czy póznićj. 

Berenitaa, &tis, i. pogoda, coeli*,— 
przenoś, ser. fortunae, dobre po¬ 
wodzenie 

Ber&no, 1- wypogadzać, coelum 
tempestatesque: — przenoś, spem 
fronte, wypogodzonem czołem zwia¬ 
stować nadzieję. 

Serenus, a, u na, pogodny, wypo¬ 
godzony, coolum, regio coeli, vcr, 
aestas; rzeczoic. acrenum, i, m. 
pogoda; w licz. mn. aperta scre- 
na,poet.;—przenoś, wypogodzony, 
frons; tultu ridet fortuna serc- 
no, poet. 

Serca, patrz Ser. 
Sergius, a, flm, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu. 
Berła, ae, t naczynie na oliwę, 

wino i t p. 
Seriom, a, um, patrz Ser. 
Beriea, ći, r. ciąg, szereg, na¬ 
stępstwo czego nieprzerwane, wlaść. 
i przenoś, annorum, temporis; po¬ 
tomstwo, digne vir hac serio, 
poet 

Serio, patrz serius. 
Beripboa, lub -u s, i, i. jedna z wysp 

cykładyjskich; stąd: Seriphiua, a, 
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, należący do Sery fu; rzeczom, 
mieszkaniec tej wyspy. 

1. Berius, patrz sere. 
2. Berius, a, urn, powafny, szcze¬ 
ry , bez żartu, bez zmyślenia; se¬ 
rio na prawdę, bez żarła, rze- 
cimd. serium, ii, *. rzecz praw¬ 
dziwa, nie fart; in serium rer- 
tere; w licz. mn. seria, rzeczy 
poważne, prawdziwe, sed tamen 
amoto ąuaeramus seria lado, żart 
na bok usunąwszy mówmy na 
prawdę; per seria et ludos. 

Bermo, Cnis, m. rozmowa, multa 
Inter se wari o sermone serebant; 
mówienie o czćm, wieźć, pogło¬ 
ska, TuJgi, hominum; a. illius 
temporis; rozmowa Ustowaa, s. 
literarnm; 2) dzieło piśmienna; 3) 
satyra, Bioneit sermonibus et s*» 
lo nlgro; 4) mowa, wyrażenie, 
wysłowienie, c. delicatus, festi- 
vus, clegans; sermonis clegautia; 
fnlt in Catulo s. Latinus; 6) dya- 
lekt, język, senno, qui natus eat 
nobis, język ojczysty; także: pa- 
trius, domesticus; s. Persarum; 
s. Graecus, Latinus. 

Bermooin&tio, Cnis, i. postać kra- 
somowska, gdy się. Wprowadza 
osobę mówiącą. 

Sermóoinor, 1. romawiać, mówić, 
gadać, cum aliąuo. 

Bermunoftlufi, i, m. mówienie, ga¬ 
danie, gadanina. 

Bórot serul, Bertom, 3. wiązać, 
łączyć, stąd; sertns, a, um, 
spleciony; loricae sertae, pance¬ 
rze z łańcuszków;—przenoś, col- 
loquia cum aliquo, rozmawiać, 
multa iater so vario sermone; cei- 
tamina s. toczyć spór, kłócić się; 
orationes populares g. prawić. 

Wro, sBri, satum, 3. siać, sadzić, 
frumeata; bordea campii; sałae 
memes, srbores; necwir. sata, o- 
rum, *- zasiewy; — przenoś, aj 

3 8 ertórłus 

wydawać, rodzić, genus huma- 
num; satus, urodzbny, spłodzony, 
pochodzący od kogo, a przyp. 6, 
wnguine dirum; stirpe dirina; 
bercide; matre terrs; b) rozsie¬ 
wać, roznosić, rozszerzać, zrzą¬ 
dzać, być przyczyną, rumores, 
opjnionem, crimlna, discordiar, 
helia ex bel lis; wprowadzać, mo¬ 
res ; 2) obsiewać, obsadzaj agrum 
loca; jegera sunt sata. 

Bero, patrz serus. 
Berpeni, tis, m. i i. wąż; 2)gwia¬ 
zdozbiór zwany inaczćj anguis lub 
draco. 

Serpentigenn, ae, m. i i. z węża 
urodzony. 

SerpenripM, pMia, mgjący nogi 
podobne do wężów. 

Berperaatra, orum, n. narzędzie 
do wyprostowania krzywych ko¬ 
lan u dzieci; przenoś, (w farcie) 
o ludziach, którzy innych trzy¬ 
mają w karbach. 

Berpo, serpsi, serptum, 3. czołgać 
się, pełzać, anguis per humum; 
2) nieznacznie się rozszerzać, po¬ 
woli się posuwać, wciskać się, 
Kitem serpentem ferro amputans 
coBrcet ars; fiamma serpens omnla 
incendio hausit;—przenoś, rozcho¬ 
dzić się, serpit per omnium ri- 
tas amidtia; conauetudo, rumor, 
malum; poet.: pisać stylem nis¬ 
kim, serpit hami totus nlmitun 
timidusąue proceilae. 

Berpyiium, i, n. macierzanka. 
Berra, ae, z. piła. 
Serr&nue, 1, m. przydomek rodu 

Attyliuszów. 
Berrula, ao, i piłeczka (do piło¬ 

wania), dentata. 
Berta, patrz Sertum. 
Sertcrius, ii, m. imię Bzymekiój 

familii; stąd: Sertorianus, a, um, 
Scrtoryańskl, duces, militoi, hel¬ 
ium. 
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Bertum, i, n, zwykle w licz. mn 
•erta, oram, «t. i serta, ae, i. 
wieniec, sertis redimire; spicea 
serta. 

Berom, I, n. tor watka. 
Berui, a, an, późny; rzeczow. se¬ 
rom, i, n. późna pora, diei, noc- 
tia, rem in serom trahere; stąd: 
przytł. sero, późno, w późnej po¬ 
rze; także poet: serom i sera, pó¬ 
źno, narcisrom sera cemantem; 
2) opóźniający sic, ni* rychło co 
wykonywający, serui abi; poet.: 
o sari studiorom, późno biorący 
się do nauki; 3) o rzeczach, któ¬ 
re sio nieprędko spełniają, por- 
tenta, spes; 4) niemłody, plata¬ 
nu*, ttlmus, u poet; 5) długo 
trwający, bellam; 6) za późny, 
spóźniony, Całendae, pooniten- 
tia; aestimatio; poet: Tenis seros; 
prty$L sero, za późno; przysło¬ 
wie: sero sapiunt (Phryges). 

Herm, ae, i. patrz serrus. 
Berr&bUis, e, dający się urato¬ 

wać, ocalić, caput nulli serrabi- 
le, poet 

Scrrttop, óris, m. zbawca, wyba¬ 
wiciel, zachowawca, reipublicae; 
capitis. 

Berratrix, Icis, ś. wybawicielka. 
Barwili*, e, niewolniczy, tyczący 
się niewolników, pochodzący od 
niewolników, jugna, restis, tu¬ 
mu Itns, manus; literae; terror;- 
indoles. 

Berwlliter, przytł. niewolniczo, fa- 
cere aliąuid. 

Serwiliu*, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; lex Serrilia, prawo 
od Serwiliusza pochodzące. 

Serwio, serrlri i serrii, serrltum, 4. 
służyć,być niewolnikiem, apud ali- 
quem lub alicui; s. ssrritutem, 
być niewolnikiem: o domach, po¬ 
lach i t. p.: mieć służebność, eae 
(aedes) serriebant; omula (pr&edia), 

ouae serviehant;—przenoś, a) słu¬ 
żyć , być przydatnym, dogadzać, 
amicis; auribus alicujus; iracw 
diae; Tultus, qui mazime serrit; 
b) zwracać na co uwagę, mióć 
o czćm staranie, dbać o co, Ta- 
letudini, prirato compendio; bel- 
lo, paci, gloriae, f&m&e, dignita- 
ti, magnitudiui ririuin, rei fami- 
liari, pecunlao i t p.; stosować 
się do czego, tampon; inoertis 
rumoribus; persona®, pozostać 
wiernym charakterowi. 

Serritium, ii, n. niewola, stan 
niewolniczy, ducere in serritium; 
8. alicui imponere ; — przenoś, a- 
mori8; 2) niowolnik, serritium in 
sconam immissum; takie w licz. 
mu. serritia concitare; serritii* 
collectis. 

Serritftdo, Tnis, i. niewola, pod¬ 
daństwo tak pojedynczych osób, 
jako też państw, in serritutem re- 
nire; s. etuere; ciritatibus injon- 
gere; 2) uleganie, posłuszeństwo, 
muliebris, żony względem męża; 
officii, zobowiązanie się do po¬ 
słuszeństwa; 3) na domach, po¬ 
lach I t. p ciążice pewne odo- 
wlązki, fundo serritutem impo- 
nere. 

Berwlus, ii, m. Rzymskie przedi- 
mię. 

Serwo, 1. ochronić, ocalić, urato¬ 
wać, narom ex bierne; ut octo- 
ginta (nares) serrari rix potuerint; 
reiiquiae exercitus serratae aunt; 
qno er judicio is ulla Salus ser- 
rare posset; aliquem cx periculo; 
po pulu m Romanom imperium 
s.; serratae a peste carinae; 2 
zachować, utrzymać, interrallum; 
ordinesi institutua; legem; ami- 
oitian; paoem cum aUquoj do¬ 
trzymać, dochować, promissa; jus- 
juraadum; jura indudarumi fidem 
(słowa); fidem jurisjurandl cum ho- 
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sto; trzymać, odbywać, ▼igilias, 
custodias, praesidia; pilnie uwa¬ 
żać, mieć w pamięci, diem; 3) 
zachowywać na przyszłość, oszczę¬ 
dzać, fructus; se ad tempora, ad 
majora; durate et rosmet rebus 
serrate secundls; 4) zwracać uwa¬ 
gę, pilnować, czuwać, pomaria; 
pilnie się przypatrywać, sidcra; 
8. de coelo, uważać na pioruny 
i błyskawice (o augurach); mieć 
się na baczeniu, zapobiegać cze¬ 
mu, eerra, uważaj l seryarent, ne 
qui nocturni coetus fierent; strzedz, 
pilnować, aliquem libera custo- 
dia: s. limen, przebywać, zosta¬ 
wać w domu; także: restibalum; 
silvas et flumina. 

Serwula, ae, i. młoda niewolnica. 
Seryulua, i, m. młody niewoluik. 
Bervus, i, niewolnik, serra, 
ae, i. niewolnica;—przenoś, s. cu- 
piditatum; przymiot. servus, a, um, 
niewolniczy, służebny, 8. capita, 
niewolnicy, imitatores serrum pe- 
cus; ulegający słnżebności, prae- 
dia serra. 

Besama, ae, i. sezam, roślina. 
Sesoupler, i sesquiplex, Tcis, za¬ 

wierający półtora razy tyle, pól- 
torny, półtoraczny. 

Boselis, is, i. zebrzyca, roślina. 
Se«qui, przyd. półtora, 8. major 
8eisquialtdr, a, nm, półtora razy 
tyle zawierający, półtorny. 

Beeąulmódiua, ii, m. zawierający 
półtory miary modius zwanćj. 

Sos^ulootS-ma, a, um, zawierają¬ 
cy czego ośin i pół. 

Basęuipdd&ils, e, półtory stopy za¬ 
wierający przenoś, długi, rerba. 

Besquiplex, patrz sescuple*. 
8o«quitertius a, um, trzy i pól 

zawierający, inter valla. 
Seuilis, e, do siedzenia zdatny, 
tergum (equi). 

Beasio. Cnis, i. siedzenie, status, 

iacessus, sowio, accubitio; 2) po¬ 
siedzenie, pomeridiana; 3) miej¬ 
sce do siedzenia, tot locis sessio- 
nes; 4) siedzenie, długie gdzie 
bawicuie, Gapitolina. 

Benaito, &re, często siadać., prze¬ 
siadywać. 

Besaiunoula, ae, z. małe posie¬ 
dzenie, towarzystwo. 

8easor,óris, m. siedzący, in thea- 
tris; 2) mieszkaniec, sessores ve- 
teres urbe ejecit. 

SeatertiuB, a, nm (od semis ter- 
tius pół trzecia, numus lub samo 
sestertias), wyraża się w skróce¬ 
niu precz HS. t. j. IIS. pieniądz 
srebrny zawierający w sobie 2*/a 
assa czyli l/4 denara, około 10 
groszy; przyp. 2 Ucz. mn. sester- 
tium lab leetcrtiorum; seatertium, 
ii, *. znaczy summę, wynoszącą 
tysiąc sestereyów, sezcenta ses- 
tertia, sześćset tysięcy sestereyów; 
gdy stoi przysł. liczebny na ies 
zakończony, wtenczas liczbę daną 
trzeba przez sto pomnożyć, więc 
dccies sestertium znaczy milion, 
sesagies 6. szość milionów, cen- 
ties s. dziesięć milionów, centie 
octogies, ośmnascie m., s. ąuadrin 
genties, czterdzieści m., millies 
sto m., neqae in sestertio ccntio 
affluentius rixit, mając dziesię 
milionów sest.; — przenoś, num 
sestertio lub sest. numo, za mał 
summę. 

SeBtianuB, Sestius, patrz Sextiuo 
Sestoa i Sestas, i, z. miasto w Tr 
cyi; przym. Sestus, a, um, zSes- 
tu pochodzący. 

SÓta, ae, i. szczecina, sierć, tak¬ 
ie: ludzkie włosy najeżone, hir- 
tae setae; 2) włos u wędki. 

Bdtia, ae, z. miasto w Lacyum; 
stąd: Setlnus, a, um, tyczący się 
miasta Secyi. 
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Satiger. era, erom, okryty szcze¬ 
ciną; rzecsow. setiger, dzik, u poet. 

detdaua, a, um, mający na sobie 
szczecinę, aper. 

8eu, patrz sire. 
Sev«re, przysł. ostro, surowo, sta¬ 
nowczo, Yindicare; aestimarc li- 
tes; contemnere Yoluptatcm. 

Sereritas, atis, i. surowość, sro- 
gość, judiciorum, imperii, ani- 
madFersionis. 

Berfcua, a, nm, surowy, srogi, 
ia improbos; acerbe severus in 
filium; lex, judicia; poważny, ge- 
nus diceudi; pilny, custos; ostry 
Fałem um. 

Sewenie. i, m. imię Rzymskiej fa¬ 
milii; S. mons, góra w krainie 
Sabinów. 

Sewóoo, 1. odwieść, odwołać, ali- 
qaem;—przenoś. zagarnąć dla sie¬ 
bie, de communi, qaidqaid pote- 
rat, ad se in privataw douium se- 
vocabat; odłączyć, oddzielić, oder¬ 
wać, animum a roluptate, a re- 
pablica, a negotio ornui. 

Sex, sześć, ser septem, sześć lub 
siedm. 

8ex, skrócenie przedimienia Sertus. 
SexagonAriuB, a, um, zawierają¬ 

cy sześćdziesiąt; rzeczow. sześć¬ 
dziesięcioletni. 

8exagćni, ae, a, po sześćdziesiąt 
SexegdaimuB, a, urn, sześćdzie¬ 

siąty. 
Sexa£iea, przysł. sześćdziesiąt razy 
8exaginta, sześćdziesiąt. 
J3ex*ng&lu8, a, um, sześciokątny. 
Sexoen&riua, a, um, składający 

się z sześciuset. 
Sexoeni, ae, a, po sześćset 
Eezcentealmua, », um, sześćsetny. 
Sexcenti, ae, a, sześćset; 2) w o- 
góle: liczba uieogTaniczona, bar¬ 
dzo wielka, soxcci»ta praeterea, 
bardzo wiele prócz tego. 

Seidecim, patrz sedecim. 

Sexexmis, e, sześcioletni. 
8exannium, ii, #- przeciąg lat 

sześciu. 
Bexieo, przysł. sześć razy. 
3exprimi, orum, m. sześciu naj¬ 

znakomitszych. 
Sextam, tis, m. szósta część ca¬ 
łości, jako pieniądz: szósta część 
assa; jako waga: dwie uneye; dzie¬ 
dzictwa, iu sextante sunt. 

SextSriua, ii, m. szósta część mia¬ 
ry zwanej congius; miara prawie 
kwartę wynosząca. 

&exti&nus, patrz Soxtius. 
Bextilis, mensis lub samo seztilis, 
is, m. szósty miesiąc w roku, za¬ 
czynając od marca, sierpień. 

SextiuH, i Sestius, a, urn, nazwi¬ 
sko Rzymskiego rodu; przy/n. od¬ 
noszący się do Sekscyusza, Aquae 
Seztiae,Rzymska osada w blisko¬ 
ści Massylii; stąd: Sextianus, a, 
um, od Sekscyusza pochodzący, 
dicta. 

Sextula, ae, L szósta część uncyi, 
siedmdziesiąta druga część cało¬ 
ści (assa); dziedzictwa. 

Sextua, a, um, szósty; przysł. sex- 
tum, szósty raz, Marius sextum 
consul. 

Soxtus, i, m. Rzymskie przediinię. 
Sextusdeclmua, a, um, szesnasty. 
Sexu8, us, m. płeć. 
Si, spój. warunkowy. jeżeli, gdy¬ 
by, si obsides dentur, se pacem 
esse facturum; si qua pios re- 
spectant numina; 2) przy poró¬ 
wnaniach: ac si, perinde ac si, 
proiude ac si, jak gdyby, równie 
jak gdyby, in eo honore apud 
vos esse, ac si incolerent; 3j 
w zdaniach przypuszczalnych: gdy¬ 
by nawet, przypuśćmy, że-; czę¬ 
sto z nast taiuen, si ipse his fa¬ 
cile careret, libcris tam ca snis 
prospiceret; 4) ma moc życzenia: 
oby, si nunc se osteudat; o mihi 
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pneterltos Jupiter si referat aa- 
noc; 5) w zapytaniach zależnych 
i zdaniach wątpliwych, czy, czy- 
hy, quaesitit, si liceret, conati si 
possent; Hannibal cum quinque 
naribus Africam accessit, si for¬ 
te Cartliaginicnses ad bellum pro- 
fidsccrentur, Hannibal z pięcioma 
okrętami do Afryki się zbliżył, 
dla aprobowania czy by-; takie: e- 
qaitatum ostentare coeperimt, si 
ab re frumentaria Bomanos exclu- 
dere possent; b) quodai, jeżeli więc, 
kładzie się ua po zątku okresu dla 
pelączeuia myśli następnych z po- 
pradznjącemi, quod si tibi un- 
quan ritns sum fortis. 

SlbDo, &re, świstać, gwizdać, sy- 
c»ćć: pnech. wygwizdać, wyszy¬ 
dzać, populns me aibilat 

tfibtlus, a, urn, syczący, gwiżdżą¬ 
cy, tibi la ora. 

Bibilut, i, m. syczenie, gwizdanie, 
sibills aliquemconsectari, conscin- 
dere 

Bibuaates, lub SibuzStes, um, m. 
lud w Gallii Akwitańskićj. 

Bfbylla, ae, i. wieszczka i kapłan- 
kaApollina, w Italii, szczegół. «y- 
billa Kumcjska za czasów Tarkwi- 
niusza. Tej ostatniej przypisują 
tak nazwane Sybillijskie księgi, 
chowane w Kapitolium, których 
się radzono w gwałtownych po¬ 
trzebach państwa na rozkaz sena¬ 
tu, w przytomności urzędników do 
tego przeznaczonych; stąd: Sibyl- 
Ilmis, a, um, Sybilliński. 

Sic, przy ul. tak, takim sposobem, 
sic iucipit; sito sic est, sire illo 
modo; przy porównaniach, z nast. 
ut, ąuemadmodum, tamquam, qua- 
si, sic te commendan, ut diligeu- 
tissime potui; przy zapewnieniach 
i życzeniach: sic z nast. ut lub sa¬ 
mo, sic te diva potens Cypri—re¬ 
gat; sic deus adjuret, ut uemo 

constititln litore; przy okazaniu 
przymiotu, znaczy taki, sic est 
▼ulgus, sic est rita hominum; przy 
wykazaniu skutku, następstwa: tym 
sposobem, w takich okoliczno¬ 
ściach, w tćm położeniu, tak więc, 
stąd: sic Eumenes—talem habuit 
ezitum; sic Numitorl deditur; dla 
wskazania warunków i ogranicze¬ 
nia; sic ut z tryb. łącz., tak-iż; 
sic-ne, tak-aby nie; sic-si, pod wa¬ 
runkiem-jeżeli, wtedy, gdy; dla 
okazania stopnia: tak, tak dalece, 
zwykle, z nast. ut i tryb. łącz. 

Sioa, ae, i. sztylet; 2) mord zdra¬ 
dziecki, hinc sic&e, renenauascun- 
tur, sicae ąuacstiones. 

Siefcni, o mm, m. szczep Iberyjczy- 
ków na zachódnićra pobrzeżu Ita¬ 
lii, który się stamtąd do Sycylii 
prźeuióeł; st^d; u poet. aj Sicania, 
ae, i. w ogóle Sycylia; b) Sica- 
nius, a, um, Sycylijski; ĆJ Skaaus, 
a, um, 8ycylfjski. 

Bloirius, ii, m. rozbójnik, zbójca, 
morderca bandyta; aecossare ali- 
quemintersicarios, oskarżać o mor¬ 
derstwo. 

Bicoe, przytt sucho; — przenoś o- 
schle, bez ozdoby, dicere, 

Siooeeoo, ćre, schnąć, usychać. 
Biomtas, ftds, i. suchość; susza, po¬ 
sucha, siccitate et inopia frugum 
insigais annus fuit; 2) o ciele nie- 
za^atarzonćm, niezafkginionćm, 
corporir,—przenoś. w mowie: brak 
ozdoby, oschłość, orationis. 

Sioco, 1. suszyć, rellera, herbaa, 
u poet.: aj wypijać, wypróżniać, 
calices; bj doić, ores; c) wyssać, 
ubera. 

Bloous. a, um, suchy; poet: si- 
gna, gwiazdozbiór me zachodzący 
w morze; in slcco, na miejscu su- 
chćm; 8. dies, dzień pogodny: ocu- 
li, bez łez; siccus, inanis, spr- 
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pilony, poct. trzeźwy, consilio sio* 
cornm; forum mandabo siccis: nie- 
nabrzmiały, fo ciele); — przenoś 
o mówcy; jędrny, zwięzły, orato¬ 
ra Attici sani et sieci. 

8łoili*, ae, a. wyspa na morzn Śród¬ 
ziemnym; Jtąd: &) SicTlis, Tdis, 
i, Sycylijka, rodem z Sycylii;^ 
Siciliensis, e, należący do Sycy¬ 
lii, Sycylijski. 

StcUicus, i, m. czterdziesta ósma 
część caiości (np. assa). 

BicurU, is, m rzeka w Hiszpanii 
Tarrakoneńskićj, wpadająca do rz. 
Ebro ; dziś Segre. 

Bic&bi, si alicubi, jeżeli gdzie. 
Siculi, oram, łn. Syk ołowie, część 

Sykanów, która do Sycylii prze¬ 
szła; stąd: Sycylijczycy, w licz. 
poj Siculus, i, *i. Sycylijczyk; 
prtyn. Siculus, a, um, Sycylij- 
aki- . , 

Bimwde, rr: si alicunde, jeżeli 
skąd, i spes ae ostendisaet 

Stofcl. i sieftti, prtjftl. tak jak, po¬ 
dobnie jak, jak, z nasi ita, item, 
sic i t p. lab samo a) w poró¬ 
wnania, me sicat alterum paren- 
tem ebserrat; aicut foret laccssi- 
tur, sicut pleraąue, sic et hoc; 6) 
w przytoczenia przykłada; jak, jak 
naprzykład, sicat qaamnanciatam 
emet; c) tak jak, co do położenia, 
stanu, okoliczności, sicat oram, fu- 
gio sine ve*tibus; dj labo, cbo- 
eUi. 

Sfeyon, ónis, i. miasto w Achai, 
na granicy Argolidy, stąd: Sicy- 
Cnius, a, om, tyczący się Sy- 
cyona, SycyoAski, calce!, gatu¬ 
nek miękkiego obawia. 

Bida, ae, ś. miasto w Pamfili!; 
stąd: Sidetaa, arom, ». miesz¬ 
kańcy tego miasta. 

Bidśretu, a, urn, pełen gwiazd, 
gwiazdami okryty, coelum; poet.; 
iderei ignee, gwiazdy, także- • 

Sidu 8 

słońcu, positus sub ignibus lndus 
sidereis; — przenoś, jasny, lśnią¬ 
cy, clipeus. 

Słdiclnl, oram, m. lad w Kampa¬ 
nii; stąd: Sidicinus, a, am, na¬ 
leżący do Sydycynów. 

Sido, sidi, lub sCdi, 3. osiadać, 
spuszczać się na dół, siadać, co- 
lumbae super arbore; — przenoś, 
opadać, nebala campo; pogrążać 
się, tonąć, naris, rostro percusso, 
coepit sidere. _ 

Sidon, Cnis, i. miasto w Fenicyi; 
stąd: a) SidonTcus, a, aą Sydoń- 
ski, Fenicki; b) Sidones nn, ». 
Sydonowie; e) Sidonis, Idis, i. (o 
lub Cl z Sydonu, do Sydonu na¬ 
leżąca, concha; r%emtt>. Sydonka, 
Dido; d) Sidonius, a, om, (5 lub 
C) Sydoński, Fenicki; nemotc. Si- 
donia, ae, ż. ekolica Sydonu i 81- 
donii, oram, m. mieszkańcy Sy¬ 
donu. 

Sldus, Cńs, n. wszelkie ciało nie¬ 
bieskie świecące, gwiazda, słońce, 
księżyc; pora roku, hibemo side¬ 
re, w zimie; grave s.; que sidere 
terram rertere conreniat; klimat, 
tot sidera emensae ferimur, u poet; 
sidus rzsideratio, położenie gwiazd 
jakoby mające wptyw na los czło¬ 
wieka, notent sidera natalicia; naud 
secus quam pestifero sidere ictl 
parebant; w licz. m. niebo, ad Sido¬ 
ra ferre, wynosić pod aiebiosa: nitl 
wznosić się bardzo wysoko; sub li¬ 
dera lapsae, uleciawszy w górę; ver- 
tice sidera Ungere Lub ferire, byś 
szczęśliwym, wznieść się nad los 
śmiertelnych, mićć wielkie znacze¬ 
nie, u poet; — przenoś, o pięknych 
oczaeh, spectat gemlnum su a la¬ 
mina sidus i w ogóle: o ulęknij 
postaci, u poet; stąd: ezdoba, ła¬ 
szczy*, sidus Fabian, Mazime, gen¬ 
til; h* oc cola men Macedonum; 
terrestria sidera flores. 
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Bigeum, i, n. przylądek i port 
w Troadzie, stąd: Sigćus, i Sige- 
ins, a, nm, Sygejski, należący 
do Sygeum, freta, Inora, campi, 
tellus. 

BigiUftria, orum, n. posążki, figur¬ 
ki z wosku, gipsu, gliny; stąd: 
taiejsco w Rzymie, gdzie je sprze¬ 
dawano; także: nroczystość w Rzy¬ 
mie, w czasie którćj przyjaciele 
nawzajem sobie takie figurki w da¬ 
rze posyłali. 

Blgill&tus, a, um, obrazkami, pła¬ 
skorzeźbą ozdobiony, scyphi. 

Sigillum, i, n. posążek, figurka, 
circus on&atus sigillis, rzezba na 
pieczęci i sama pieczęć; s. aunuli. 

Bign&tor, orla, m. przykładający 
pieczęcie, pieczętujący, falsus, fał¬ 
szujący testamenta. 

Sigma, ac, i. imasto w Lacyum; 
stąd: SignTni, ornm, m. mieszkań¬ 
cy tego miastu. 

SlgnŁPer, era, erum, niosący znaki, 
mający na sobie znaki, a) orbis 
signifer, zwierzyniec niebieski, zo- 
dyak, b) niosący chorągiew woj¬ 
skową; rzrezow, chorąży; — prze¬ 
noś. dowódzca, naczelnik, juven- 
tutia. 

Bignificanter, pngH. jasno, wyra¬ 
źnie, dobitnie. 

Bigni&catio, ónis, z. cecha, zna¬ 
mię, yirtutis, artihcii; okazanie, 
oznajmienie, objawienie, quo cla- 
more significatio victonac ficret; 
significatio fumo facta; rerum fu- 
turarum, okazanie czci, uszanowa¬ 
nie, popu li Romani multirudinis; 
znaczenie, scripti; wyrażenie kra- 
aomówf)kie, dobitność. 

Slgnlfico, 1. dać znak, oznajmiać, 
objawiać, pokazywać, dać do zro¬ 
zumienia, aliquid lub de aliqu& 
re; aliquid voce, nutu; voce et 
mani bas; gratulationem plant, u; per 
litera*; fumo et ignibua; ut ©orum 

omatus neminem in his regem si* 
gnificaret; z 4 przyp. i tryb. bez., 
haec significat fabuła dominom vi- 
dere plurimum; 2) przepowiadać, 
futura; 3) znaczyć, oznaczać, uno 
Terbo significari res duas. 

SIgnini, patrz Signia. 
Bigno, 1. naznaczyć, odznaczyć, 

nacechować, sonos vocis; in ani- 
mo suam speciem; poet.: humurn 
longo limito; humurn pede certo; 
coeli regionem in cortice; numi- 
na sazo, wyrżnąć; ceram figuris, 
wycisnąć na wosku, wyrobić figu¬ 
ry z wosku; rem carmine; zapie¬ 
czętować, przyłożyć pieczęć, epi- 
stolam, librum i t. j».; bić pienią¬ 
dze, pecuniam sjgno; aes, argen- 
tum, aurum signatum; pccunia si- 
gnata; — przenoś, aj animo lub 
memori pectorc aliquid; wrazić, 
wyryć, utkwić w umyśle, wbić 
w pamięć; b) significo, odzna¬ 
czyć , poet. fama loco signata; sa¬ 
cra rano signataque tempora fa- 
stis; et pater ipse suo superum 
jam signat bonorc; c poet; spo- 
strzedz, poznać, s. ora sono dis- 
cgrdia; vidot se sign&ri uculis, 
widzi, że na niego są zwrócone 
oczy. 

Signum, i, n. znak, cecha, ślad, 
signum dare cantandi; s. pecori 
imprimere; nulla ad speiuncam 
s. ferebant; signum est lub signo 
est, jest to dowód z 4 przyp. i tr. 
bez.; 2) w znacz, woj.: a) signa 
militaria lub samo signa, chorąg¬ 
wie, signa ferie, movere, tollere, 
conTellere, wyruszyć w marsz; si¬ 
gna »equi i subsequi, postępować, 
utrzymywać się w szyku bojowym, 
signa in ferro lub conferre z pr*. 3. 
lub z przyira in, adversas, contra 
i przyp. 4 lub samo inferre, ude¬ 
rzać na nieprzyjaciela: signa con¬ 
ferre ad aJiqucmt połączyć z kim 
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swojo wojsko; signa conferre cum 
aliquo, zetrzeć się, potykać się; 
także* collatis signis ccrtare, di- 
micare, bitwę staczać; sub signis, 
pod bronią, w gotowości do bo¬ 
ju; signa conTertere, zwrócić się 
w inną stronę z wojskiem; stąd: 
oddział wojska, kohorta, octo co- 
hortes roliąua signa; signahostinm 
turbare; b) dany znak od wodza, 
sygnał, signum pugnae itinerisque 
p ropo norę, s. tubs dare; dare s. 
proelii committendi, recipiendi; s. 
pugnae, proelii, receptni dare; si- 
gno dato; s. canere, signa con- 
cinunt; signorum conccntus: c) 
hasło, znak umówiony, u bello 
tessera signum; 3) posąg, obraz i t-p- 
aereum, marmoreum, eburneum; 
pieczęć, annuli, sub signo habe- 
re; signo detracto; signa integra; 
znak na niebie, gwiazdozbiór, si- 
gnoruin ortus et obitus; s. leonis, 
capclłae; quum sol peregit duo- 
dena signa; 4) znak, który co za¬ 
powiada, wróżba, medici signa 
habent ex venis. 

Bila, ae, *. las w krainie Bru- 
cyów. [milii. 

SilAnui, i, f». imię Rzymskiej fa- 
Biłami, i, m. rzeka w Lnkanii. 
BUeatium, ii, n. spokoju ość, ci¬ 

chość, cisza, ruris; noctis, poct.: 
tacitae per amica silentia lunae, 
wspokojnćj nocy przy świetle księ¬ 
życa; milczenie, s. tenere, zacho¬ 
wać milczenie, milczóć; sil. face- 
re, albo: sprawić milczenie, ipsa 
ezspectatio fecit silentium; albo: 
milczóć, zachować milczenie; — 
przenoś, bezczynność, przerwa, za¬ 
wieszenie czynności, judiciorum ac 
fori; yitam transire silcntio; silen- 
tium otiumque Inter armatos. 

Silfenu*, i, m. nauczyciel i nieroz- 
dziclny towarzysz Bachusa; 2) imię 
dziejopisa Greckiego. 

Bileo, silni, 2. milczeć, de ahqua 
re, lub samo sil.; być w spokoj- 
ności (o istotach nieżywotnych), 
silent loca late; omne stratum si- 
let aequor; silet arduus aether, 
zamilczóć, fortia facta silendo, si 
chartae sileant, quod bene feceris; 
stąd: res siletur, silenda, rzeczy, 
które zamilczóć należy; silere voi- 
bum facero, ani słowa nie mo- 
wić; — przenoś, być nieczynnym/ 
silent diutius Musae Yarronis, 
Warron nic oddawna nie pisze; 
silent leges inter arma, prawa u-- 
stają w swej mocy wsrod bojn; 
si quando ainbitus sileat. ^ 

Biler, eris, n. gatunek wierzby, 

inollo s. . _ 
Sileeeo, órc, umilknąć, 2) ucichnąc, 

uspokoić się, v«nti. 
Bller, leis, Vi. i ź* krzemień, si- 

lici scintill&m excudit Achates, 
także: lapis s. i sarum s.; poet.: 
skala; — przeuoś- nieużytośc, za- 
kainienialość, nieczulość, dicam 
silices peetns habere tuum, poet 

Silianus, patrz Silius. 
Bilicernium, ii, «■ uczta pogrze¬ 

bowa. 
BiKgo, inia, z. pszenica. 
Siliąua, ae, ż. strąk, w licz. mn. 
silńjnac, owoce strąkowe. 

Silius, a, urn, nazwisko Rzymskie¬ 
go rodn; stąd: Silianus, a, um, 
do Syliusza należący, odnoszący 
się, negotinm, villa. 

Bilo, ónis, m. Rzymski przydomek. 
Bilus, a, simus, mający nos 
zadarty lub plaski. 

Bilus, i, n. Rzymski przydomek. 
Silva, ae, z. las, densa, vetns; sil- 
rarum dea (Diana); 8. numina 
(Fauni, Satyri); ogród drzewami 
zasadzony, sad, signa in silva po- 
sita; domus, cujus amoenitas non 
aedificio, sed silvS constabat; w o- 
góle: krzaki, zarośle, poet.: kwia- 
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ty, zioła, intereunt segetes, snbit 
aspera silra, iappaeqae tribuli- 
qae; — przenoś, mnogość, obfi¬ 
tość, bogaty zasób, silra rerum 
sententiarumąue comparanda est; 
omnis ubertas et quał;i silra di- 
cendi; rirtutnm et vitiorum. 

Bllr&nua, i, bożek lasów i pól; 
tr licz. mu. w ogóle: bóstwa opie¬ 
kające się lasami i polami, mon- 
ticolae Sil rani. 

8ilvesco, cre, 3. rozrastać się zby¬ 
tecznie, wybujać, zdziczeć, quam 
fritemj ferro arnputans coercct ars 
agricolarum, ne silrescat sarmentis. 

8Uvester, stris, etre i silrcstris, 
stre, lasem zarosły, loeus, collis, 
mons, insula i t. p.-, leśny, z la¬ 
su wzięty, materia, cursua; dziki, 
belna, bornines; wiejski, Musa, 
poezya pasterska. 

SiLvia, patrz Rhea. 
SilTioÓla, ae, m. i i. mieszkaniec, 
mieszkanka lasów. 

Silvula, ae, r. lasek. 
Silvó8u*,a. um, lesisty, leśny. 
Bitnia,ae, i. i simius, ii, m. mał¬ 
pa; — przenoś, niedorzeczny na¬ 
śladowca, małpujący. 

Ślinili*, e, podobny, stop. wyż. si- 
milior, najw. simillimus, z prz. 2. 
lub 3. elcgit corporc et staiura si- 
millimum sui, reri similis labo 
rero s.; inter sc, także z nast. ac 
(atquc) ut si, twujuain si i t. p. 

Bimiliter, przt/st. podobnie, podo¬ 
bnym sposobem, z nast. ac (itque), 
rit si i t. p., snniliter facere eos, 
ut si nautae certarent. 

Bimilitudo, Tnis, f. podobieństwo, 
inter aliąuos, cum aliquo lub 
z przyp. 2. genus radicis ad simi- 
litudinem panls efficiebant, robili 
z korzenia pieczywo w podobień¬ 
stwie do chleba; w licz. mn. rze¬ 
czy podobne, comparare; 2) poró¬ 
wnanie; 3) naśladowanie, similf- 
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tudini relinquere; 4) jeduostajność, 
jednokształtność, omnibus io rebus 
similitudo est satietatis mater. 

Bimilo, patrz simuio. 
BtmiÓlu*, i, m. małpeczka. 
Sttnlus, patrz simia. 
Bimois, enti.s, m. rzeka przy Troi. 
Bimonidos, is, m. poeta liryczny 

z wyspy Cca. 
Bimplex, pllcis, prosty, pojedyn¬ 

czy. natura animi; z niczem nie- 
pomicizany, haec simplicia, illa 
mixta; aqua, czysta; esca, bez za¬ 
praw; niepołączony, niezlożony, 
verba; jednorazowy, jeden, plus 
ricc simplici, więcej niż raz; poet.: 
non s. rulnns, nie jedna rana; — 
przenoś, prosty, pełen prostoty, na¬ 
turalny, rzetelny, homo animus. 

Blmplicitas, atis, i. pojodynczość, 
jednotliwość, jednostajność;—przo- 
noś. prostota, naturalność, otwar¬ 
tość, aperit mentes s. 

Simplioiter, przytt. po prostu, bez 
sztuki, santentiam referre, ludere; 
pojedynczo, samo w sobie, bez¬ 
względnie, aut s. quaeritur, aut 
comparate; bez ograniczenia, ali- 
quid defendere; szczerze, otwar¬ 
cie, facere, aestimare, scribere, 
loqui, exponcre. 

Simplua, a, um, pojedynczy; rw- 
czow, siraplnm, i, n. pojedynczość. 

Bimpulum, i, n. naczyńko ofiarne 
do wina; przysłowie: flucłus ex- 
cifare In simpulo. robić hałas z po¬ 
woda rzeczy malej wagi. 

Blmul, przyił. razem, pospołu, s. 
csse, veniro; z przyim. cum 1 
przyp. 6, mecum s.; s. cum nuncio; 
u poet. z samym 8 przyp., gimul 
nobis habitat;s. ct, quc, at jtie i t.p.f 
*. aspectum et probatum est; neo 
minore consilio tlmal>|ae fortitu- 
dine; simul- rimul, już—już, czę¬ 
ścią—częścią, tak—jako teł, inere- 
pando a. teucritaten, $. ignarUm; 
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i. gyi purgandi causa, a ut im- 
pełraTent; simul ac lub atąue, lub 
•imul ut lub samo simul, skoro 
tylko, simul ac venerint; simuł ut 
ortum est; simul aliąuid audicro, 
scribam. 

Bimulacrum,i,a wizerunek, obraz, 
posąg, podobieństwo, homiuis, deo- 
rum; opis, wystawienie, non in- 
feram s. Yiri copiosi; udawanie, 
naśladowanie, pugnae* belli, pu- 
gnae navalis, virtutis; widziadło, 
mara, widmo, s. pallentia vtsa sub 
obscurum noctis; s. somni; s. Ta¬ 
na timebam; cień, auspiciorum 
simulacra. 

Simul&menATnis, *. udawanie, na¬ 
śladowanie, plangoris. 

BizmUana, tis, udający, naśladu¬ 
jący, z przyp. 2- vocum s. aleś. 

BimuUfce, przytl. pozornie, zmy¬ 
ślonym sposobem. 

Blmuiatio, Ónia, i. naśladowanie, 
podobieństwo, eąuitum specie ets.; 
2)zmyślenie, pozór, obłuda,siinu- 
latione nominis, zmyślając imię, 
pod zmyślonem imieniem; per s. 
amicittac me prodideruut; cum si- 
mulatioue timoris; per simulatio- 
nem rulnerum se recepit; ex omni 
Tita simulatio dissimulatioque tol- 
lenda. 

BlmuUtor, óris, m. naśladowca, fi- 
gurae; 2) ten, który co zmyśla, 
udaje fałszywie, cujuslibet rei. 

Bimulo, 1. robić podobnym, Mi¬ 
ner ram simulatam Mentoli, która 
przybrała na siebio postać Mento¬ 
ra; simulata maguis Fergama: 2) 
mailować, przedstawiać, wyrażać, 
u poet» cupressum scis simulare; 
aera Alezandri rnltum simulantia; 
z 4 przyp. i tryb. bez.; 3) naśla¬ 
dować, Catoncm, uimbos, fulmcn; 
4) udawać, zmyślać, spem rultu, 
gaudia, z 4 przyp. i tryb bezok., 
aimularit se furere: simulabat ae- 

BlactUtria 

grom; sanum slmula; simulatui, 
a, um, zmyślony, udany, pokor¬ 
ny, amlcitia, sedulitas. * 

Blmultaa, Łtis, i. ulezgoda, zaj¬ 
ście, niechęć, in aimultate cum 
ali<juo esse, być z kim w nieporo¬ 
zumieniu; simultates cum aliquo 
ezercere; sim. deponere. 

Simua, a, um, płaskonosy. 
Bin, spój. jeżeli zaś, gdyby zaś 
(zwykle z poprzedzającym zdaniem 
waruakowćm, w które m stoi si); 
także dla większćj dobitności: sin 
autem; sin minus (lub aliter lub 
aecus), jeżeli zaś nie, przeciwnie, 
w razie przeciwnym. 

Sin&pi. a. uieodm lub sinapis,is, 
i. gorczyca. 

Sincćre, przytl. szczerze, otwarcie, 
loqui, pronunciare, agere. 

Binoeritaa, atis, z. szczerość, rze¬ 
telność, prawość. 

SinoOrua. a, um, prawdziwy, na¬ 
turalny; — przenoś, szczery, rze¬ 
telny, bezstronny, fides; rernm 
gestarum pronunciator; 2) czysty, 
a mianow. a) bez skazy, bez ze¬ 
psucia, zdrowy, właśc. i przenoś, 
ne pars sincera trahatur; judicium; 
nihil erat in ejus oratione uisi sin- 
cerum; nicpomieszauy, proclium 
eąuestrc; — przonoś. roluptas. 

Sine, przy im rządz, przyp. C. bez, 
s. ulła dubitatione, bez żadnej 
wątpliwości; non s. cura, pilnie, 
starannie; non s. magna spe, 
z wielką nadzieją; czasem się prze¬ 
kłada, ritiis nemo sine nascitur. 
poet 

Bingara, ae, ż. miasto w Mezopo¬ 
tamii. 

BŁngilUtlm, i singńlStim, przt/sl. 
pejcdynczo, osobno, oddzielnie, de 
unoquoque s. dicemus. 

Sing&UrU, e, pojedynczy, sam 
icden, homo, ubi aliąuos singula- 
res ex na\i egredi conspezcrant; 
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singulare certamen, pojedynek; im¬ 
perium , potentia, dominatio, jedy- 
nowładztwo, samowładztwo; bene- 
ficiuia s., odrębne, oddzielne; — 
przenoś, szczególny w swoim ro¬ 
dzaju, osobliwy, odznaczający się, 
nadzwyczajny, niepospolity, inge- 
nio atquo aniino singulares: sin- 
gulari animo: species, virtus, opi¬ 
nio, fides i t. p.; w złój myśli: 
neąuitia, impudcntia, crudelitas. 

Singulariter, przysł. pojedynczo; 2) 
nadzwyczajnie, bardzo, diligere. 

Singuli, ae, a, patrz singulns. 
Singułto, 1. łkać, szlochać; o ko- 
nającym; rzężeć, chrapać; stąd: 
przech. ani mam, ducha wyzionąć; 
Bonia singultatis, wydawszy jęki, 
poet. 

Singultua, us, m. łkanie, singul- 
tu pias iiiterrnmpente ąuoTelas; 
rzężenie, chrapanie granie w pier¬ 
siach konającego, longis singulti- 
bns ilia pulsat 

Singulus, a, urn, pojedynczy, 
zwykle w licz. mn. po jednemu, 
legiones singulas posuit Brundi- 
sii, Tarenti, po jednym legionie; 
każdy, pecuniam in singulos pol- 
licitus; describebat censores binos 
in singulas cWitates; singuli sin¬ 
gulos delegerant, każdy wybrał 
jednego. 

SinlB* is, m. nazwisko rozbójnika 
w Koryncie. 

Sinifiter, stra, strum, stop. wyż. 
sinisterior, lewy, na lewćj stronie 
będący; rzeczow. sinistra, ae, i. 
lewa ręka; — przenoś, a) niezgra¬ 
bny, przewrotny, opaczny, zły, mo¬ 
res, natura mortalium; poet. tu¬ 
czów. sinistrum, i, n. rzecz zła; b) 
niepomyślny, przeciwny, szkodli¬ 
wy, signa, notus pecori sinister; 
c) w języku religijnym, o znakach 
Trieszczby: strona wschodnia była 
uważana za pomyślną, zachodnia 

przeciwnie; a ponieważ wieszczko- 
wie Ezysrocy przy branin wieszcz¬ 
by obróceni byli twarzą na połu¬ 
dnie, Greccy zaś na północ, mieli 
więc pierwsi na lewej stronie 
wschód, a drudzy zachód; stąd 
podług wieszczbiarstwa Bzy niskie¬ 
go sinister znaczyło błogi, pomyśl¬ 
ny, comix, tonitrus; podług Gre¬ 
ków, nieszczęśliwy, omen; aribus 
sinistris; fulmen. 

Siniatre, przysł. na lewo; — prze¬ 
noś. źle, złośliwie, przewrotnie, ex- 
ccptum sinistre- 

Sinietrorsu* i sinistrorsum, przysł. 
z lewej strony, n& lewo, sin. abit. 

Sino, sni, sTtum,3.(osoba 3. tr. łącz 
sinat 1 sinit; przesz, dok. tr. ozn 
sii, stąd: sirim, sisset, sissent), 
dopuścić, dozwolić, dać wolność 
czynienia, z 4 przyp. i tryb. bez. 
lub z opuszczeniem esse, neque 
inhonoros sinens, ąuorum-; pon- 
tem intactum s.; non propius tec- 
tis taxnm sine; poet.: z 4 przyp. 
sinite arma riris; non sinat hoc 
Ajax; Inb samo s., Constantio si- 
nente potius quam jubente; sine 
7. tryb. łącz. pozwól, aby, niech, 
sine, adreniat; si dii siverint z nast. 
ut i tryb. łącz. niech bogowie 
pozwolą, aby-; także; ne Jupiter 
O. M. sirit; 2) imiesł. situs, a) 
położony, złożony, pochowany, 
pogrzebiony, ossa ejus sub colu- 
mna sita sunt, cujus-; także: super 
Ku mi ci urn flumen; apud Anionem; 
b) leżący, znajdujący się gdzie, 
lingua in ore sita est; loeus s. in 
media insula; cis Ehenum sitac 
gentes; — przenoś, roluptates in 
medio sitas esse dicunt; często: 
Bitum est, zależy, situm est in no- 
bis, zależy od nas; in nostra po- 
testate, jest w naszćj mocy. 

Slnópe, es, i. miasto w Pafi&ge- 
nii; stąd; a) Sinopenses, ium, m. 
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mieszkańcy Synopy, ó) Sinopeus, 
ei, i eos, Synopejczyk, z Synopy; 
2) miasto w Lacyum, później na¬ 
zwane Sinuessa, ae, i. stąd: Si- 
nuessłnus, a, flffi, tyczący się 
Synueesy. . 

Slnum, i, tu i sinus, us, lun i, 
f». naczynie do wina, mleka. 

Sinuo, 1. fałdować, naginać, gar¬ 
bić, arcum; terga; serpous sinua- 
tur in arcus, zwija się w kłęby, 
poet. 

Blnaósur:, a, um, pełen zakrzy¬ 
wień, faldzi8ty, vestes, flezus 
(anguis). 

1- Sinus, us, lub i, f*. patrz si- 
num. 

2. Sinus, us, w. zagięcie, zakrzy¬ 
wienie, o błączystość, wklęsłość i t.p- 
atąd: pukiel włosów, sustiueat si- 
miles flnciibus lila sinus; o ża¬ 
glach wzdętych : sinus implere se- 
cundos; falay sukni, nodo sinus 
co Ile eta fluentes; zebranie w garść 
sukni czyli poły, sinn ex toga fac¬ 
to; poet. sama suknia, indue re- 
gales sinus; łono, zanadrze, codo 
iiteras ex ipsius sinu; accipere in 
ginnm; przysłowie: gaudere in si¬ 
no , cieszyć się w cichości; 3) za¬ 
toka, wybrzeże; — przenoś, część 
wewnętrzna, in sino urbissunt hos- 
tes; o wielkiej miłości: in sinu est 
meo, bardzo go kocham; in sinu 
gestare. 

Siparium, ii, n. mała zasłona w tea¬ 
trze, mniejsza od kortyny; post 
sipańum, potajemnie. 

Sipłmuc, i, ż. jedna z wysp Cy- 
kladyjskich, 

Bipontum, i, n. miasto w Apulu; 
stąd: Sipontfnus, a, um, tyczący 
się Sypontu. 

Eipylue, i, «i. góra w Ińdyi. 
Siąuando, spó;. jeżeli kiedy. 
Siquidem, spój. gdyby tylko; je¬ 
żeli właśnie; 2) ponieważ właśnie. 

Biremps (e) podobny, i wyraz sta¬ 
roświecki). 

Siren, Ems, i. syrena, w licz. mn. 
sirenes, bajeczne dziwotwory z twa¬ 
rzą kobiecą na połuduiowem. po- 
brzeżu Italii, które żeglujących 
śpiewem do siebie wabiły i zar 
trzymywały: stąd:—przenoś, zwo* 
dzicielka, ritanda est improba si- 
ren, desidia; poet.; 2) Sirenum 
scopuli, trzy małe wyspy przy 
Kampanii, niedaleko wyspy Kaprei 

Birit, patrz Sino. 
BiriuB, ii, m. Syrynsz,rzcanicula; 

gwiazdozbiór; poet.: s. ardor 
Sirmium, ii, n. miasto w niższej 

Pannonii. 
Sirp- patrz scirp-. 
Bitub, i, dół na przechowanie 
zboża. 

SiB —si vis, jeżeli chcesz. 
BiB&po, onis, z. miasto w Hiszpa¬ 
nii Betyckićj. 

SlBouna, ae, m. imię Rzymskićj 
'familii. 
Siato, stfti, i sl»Hi, sthtnm, 3. po¬ 
stawić, umieścić, aciem in litore; 
huc siste sororem; alicui jaculum 
in ore, utkwić, trafić, poet.; 2) se 
sistere, stawić się w sądzie, ali- 
quem s. dostawić, przyprowadzić, 
kogo do sądu, vas factas est al- 
ter ejus sistendi; radimonium si- 
stere, stawić się w sądzie na czas 
oznaczony; se alicui s., stawić się 
u kogo, przybyć; te regetum uo- 
bis siste; 3) kogo albo co zatrzy¬ 
mać , powściągnąć, lcgiones,equos, 
impetom, fugam, vim hostium: pe- 
dem, gradom (wstrzymać kroki, 
stanąć), poet.: lacrimas, querelas, 
certamina, sitim; 4) coś chwieją¬ 
cego się wzmocnić, utwierdzić;— 
przenoś, rem Komanam, poet.; stąd: 
status, a, um, oznaczony, umó¬ 
wiony, dies, caerimoniae, sacrifi- 
cium II) nieprzech. a) stawić *ię, 
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załamów. w sądzie, Ouintium non 
stitisse; ó) stanąć, zatrzymać się, 
ad Myonnesum; ubi sistere detur; 
sistunt amnes, poet; — przenoś, 
utrzymać się, trwać, rempublicam 
iistere negat posse; rit concordil 
•isti posse; nec aiati posso, ni-. 

Blstrum, i, w. brzękadlo z miedzi, 
którego używali kapłani Izydy 
podczas ofiar; używano go także 
na wojnie do dawania hasła, re- 
giną (Cleopatra) patrio Tocat ag- 
minm sistro. 

Biaymbrlum, ii, n. rzeżucha. 
Slayphos, lub -os, i, m. syn Eo- 
la, brat Salmoneusa, król Koryn¬ 
tu; stąd: a) SisYphftłes, ac, m. 

Syzyfida, Ulisses, syn Syzyfa i 
Antyklei; bi Sisyphius, a, nm, 
odnoszący się do Syzyfa, sangui- 
ite cretus Sisyphio (o Ulissesie), 
albo Koryncki, opes. fwania. 

Sitella, me, i. naczynie do loso- 
Sithon, Ónis, m. syn Keptuna i 
Ossy, król na półwyspie Trackim; 
stąd: aj Sithon, ónis, Sytoński, 
w ogóle Tracki; h) Sithoois, Tdis, 
z. pochodząca z Tracyi; cj Sitho 
nius, a, um, Sytoński, w ogóle 
Tracki i Sithonii, oram, m. Tra- 
kowie. [suchy, zeschły. 

BitioulóauB, a, um, spragniony, 
BItienter, przysl. z upragnieniem, 
chciwie, eipetcre. 

Sitlo • siti vi i sitii, sitltum, 4. pra¬ 
gnąć, czuć praguienie, być su¬ 
chym, o żyjących istotach i nie- 
żyw.: o roślinach, polach, i t. p. 
herha, agri, tellus, hortus, stąd: 
poet. być gorącym, w gorącym 
klimacie mieszkać, canicula siticus; 
Afn sitientes; — przenoś, być 
chciwym, pragnąć czego, sitiens 
▼irtutis; 2) przech. pragnąć, po¬ 
żądać czego, aquae sitiunlur, poet.; 
— przenoś, sanguinem, honores. 

Sitis, is; i- pragnienie, Sitim col- 

Hgere, dostać pragnienia lub »n* 
wić pragnienie; sitim eipler© 
lub ezstingere, sedare, zaspokoić, 
ugasić pragn.; — przenoś, m) su¬ 
chość, susza, wielki upal, dti 
findit Canis arra; deserta aiti m- 
gio; b) zbyteczna żądza, chciwość, 
argenti. 

Sitna, a, um, patrz sino* 
Bitna, us, m. położenie, rerum, 
membronna, Locorunt, erbie, aa- 
strorwn, oppHorum i t p.; poet.: 
pyramidum s. (budowa); 2) dłu¬ 
gie nicuprawiaitie, długa nieczyn- 
ność roli, situ durescero campum; 
cessat terra situ; loca seata situ; 
3) brad, pleśń, rdza, situ nido- 
rie barta paedore ho-rńda; cane- 
scunt tecta situ; — przenoś, nie- 
czynność, niedbalstwo, ne pereant 
pectora nostra situ;seaectus rkta 
situ; także: scpulta ac situ obmta 
justitia, zapomniana, zaniedbana. 

Bire i sen, spój. albo, jeżeli, po¬ 
stało, sive acquam est, oro; sive— 
sive lub sou—seu, sive—sou lub 
gen—sive, bądź—bądź, jeżeli al¬ 
bo — albo jeżeli; sive casu, sWc 
consilio deorum; sive ad tuendam 
—venirent, sive dctrectareit i t, d ; 
także samo sive lub seu, albo zz 
▼e!, matri seu norercae. 

Bmaragdus, i, m. szmaragd, poet.: 
kolor szmaragdu, nitor smaragdi 
collo praefnlget tu o. 

Smaria, Ydis, z. ryba jakaś morska. 
Smmtheus, ci, lub eos, m. prze¬ 

zwisko Apollina (albo od miasta 
Smintha w krainie Trojańskiej, al¬ 
bo sraiuthos, mysz myszobójca). 

Smyrna, ae, i. miasto w Jonii; 
stąd: Smyrnaei; orum, w*. Smir- 
nejczycy. 

Sobii, orum, m. lud w Indyach 
przy rzece Acesines. 

fiobrie, przysl. trzeźwo, umiarko¬ 
wanie. 
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Bobrlśtaa, fttifi, i. trzeźwość. 
Sobrinus, i, w. i sobrina, w, i. 

brat cioteczny, siostra cioteczna; 
wuj, ciotka. 

Sobrius, a, um (od se i ebrios), 
trzeźwy, umiarkowany; caretinvi- 
denda eobrius aulft; — przenoś* 
baczny, memento sobńa ferro po¬ 
de*; roztropny, orator, 

Booous, i, m. gatunek lekkiego o- 
bawią, którego ożywali aktorowie 
komiczni; stąd poet.: komedya, in- 
diguator aocco dignis carminibus 
uaiTari coeoa Thyeetae. 
ooer, soceri, m. teść; w licz. nt. 
rodzice żony lub męża. 

Borta, patrz socius. [coMortio. 
Soolabilis, e, towarzyski, zgoday, 
Sociftiia, e, towarzyski; 2) małżeń¬ 
ski, amor, sacra; 3) tyczący się 
sprzymierzeńców, bctlam (zeeprzy- 
mierzeticami); tac, focdws. 

Bootatiter, priytł. towarzysko. 
Soototaa, itis, i społeczeństwo, to¬ 
warzystwo, nati susnus ad socie- 
latetn; iuire, conciliare societałein; 
uczestnictwo, renire in societatem 
laudum alicujus; przymierze, zwią¬ 
zek w dobrej lub w złej myśli, 
fecit socicurtem cum rcge Tersa- 
ruin; applicare ad a* Atlienien- 
aium; coire s. uoUam scderis; sto¬ 
warzyszenie handlowo, •. faccre, 
gerere; s. publicanonun, stowa¬ 
rzyszenie dzierżawiący cli docho¬ 
dy publiczne, magister societatis; 
także: s. Bithyuica 

Boolo, 1. połączy ć, stowarzyszyć, Ti» 
rerum cnm diccndi exercitatioue; 
poet: carmina nerńs, śpiewać przy 
brzmieniu strón muzyczny oh; ali- 
quem domo, przyjąć; także: do¬ 
puścić się czego lub zrobić wspól¬ 
nie, sociari parricidium poterit 

Booius, a, um (przyp. 2 licz. mn. 
socium — sociorum). stowarzyszo¬ 
ny, zjednoczony, wspólny, będący 

w związltt, mający w czem udział; 
nemów. socins, ii, m. i socia, ae. 
i. uczestnik, wspólnik, uczestnicz¬ 
ka, wspólniczka i t. p.; pod.; s. 
generis, sanguinis, tori, krewny: 
2) sprzymierzony, classis, agmina; 
rzeaoto. socius, sprzymierzeniec: 
w licz. mn. Indy Italskie sprzy¬ 
mierzone z Rzymem, które byiy 
obowiązane dawać Rzymianom po¬ 
siłki wojenne; 3) wspólnik w in¬ 
teresach handlowych, s. rei pecu- 
niariae; pra oocib damnari, z po¬ 
wodu przeniewierzenia się wzglę¬ 
dem wspólników; stąd: judicium 
pro sodo; 4) w licz. mn. stowa- 
rzy&oai dzierżawcy dochodów pu- 
Wieiayoh, Bithymae: scripturae: 
s. uarales; majtkowie i żołnierze 
morscy. 

Soeordia, as, i. gnuśność, nie¬ 
dbalstwo, opieszałość, ospałość. 

B^aordlOer, przyti. opieszale, nie¬ 
dbale, eocordiui* 

Soeoro, oordi* (od se i corj, nie¬ 
rozumny, ograniczouy na umyśle; 
2) opieszały, niedbały. 

Boorates, is, m. filozof Ateński; 
stąd: Socraffcus, a, um, tyczący 
się Sokratesa i Socratid, onim, m. 
uczniowie i Zwolennicy Sokratesa. 

Boomu, us, ś. świekra, matka mę¬ 
ża albo żony. 

Bodaiioiua, a, um, do towarzystwa 
przyjacielskiego należący; stąd; 
rzeetow. sodalicium, ii, n. a; io- 
warzystwo ścisłych przyjaciół; k) 

schadzka na przyjacielską ucztę 
składkową; c) związek tajemny, 
lcx de sodaliciis. 

Bod&lU, e, należący do stowarzy¬ 
szenia, turba; rzeczone\ towarzysz, 
kolega, poufaiec; poet.: *- hiemls 
Hebrus; współbiesiadnik, epula- 
bar cum sodalibus; wspólnik w siei 
•prawie, spiskowy; podobny, s. in 
hoc morbo et cupiditate. 



S od Alit aa 802 Soliitimum 

Bod&litaa, Itis, i. towarzystwo ści¬ 
słych przyjaciół homo snmma 
sodalitate, mający wielką liczbę 
takich przyjaciół; 2) schadzka na 
ucztę przyjacielską; 3; w zlej my¬ 
śli; związek tajemny. 

Sodee (=z si audes. t. j. si audies), 
formula używana w poufalćj mo¬ 
wie; sluchajno, proszę, ve«cerc, 
aodea 

Sosdtfi 'Cgio, kraina w Azyi 
między rzekami Jaxartes i Oxus; 
stąd: Sogdiani, orum, m. Sogdya- 
nie. 

Sól, sÓli§,*». 1) słońce; sol oricns, 
wschód; 2) światło słoneczne, cie¬ 
pło, upał, s. nimius; ambulare in 
sole; sole tcpesccre nullo; stąd; 
sol, praca na słońcu, w przeci¬ 
wieństwie do umbra, cedat umbra 
soli, prawnictwo służbie wojsko¬ 
wej; także o mowach miewanych 
publicznie, procedere in solem; 
3) u poet.; dzień, tres soles erra- 
mus; — 4) przenoś, o osobach 
znakomitych: Africanus sol alter. 
II) jako bóstwo, filia Solis Paai- 
phaP; Sol Mithres, bóstwo Persów, 

golanien, Inis, w. pociecha, ulga, 
mali. 

Solfcnum, i, n. psianka, roślina. 
Bol&rla, e, słoneczny, lumen. 
Sol&riuB, a, um, słoneczny, od 
słońca pochodzący, rzeczow. sola¬ 
rium, ii, n. zegar słoneczny, kom¬ 
pas; także; zegar wodny (clepsy- 
dra), jaki był w Rzymie na ryn¬ 
ku, stąd: non ad solarium versa- 
tus est. 

Solfttium, ii, n. pociecha, ulga 
w dolegliwościach, studia rebus 
adrersis solatium praebent: hoc est 
mihi solatio; ratunek, pomoc, u- 
cieczka, annonae; poet: ar es so- 
latia ruris; dicta duri solatia casus. 

Bolduril, orum, nt. lennicy a Gal¬ 
lów 

Sole a, ae, ż. sandał, pantofel; o- 
buwie to Rzymianie przy stole 
składali, a brali po uczcie, stąd; 
soleas poscere , wstawać od stołn; 
2) więzy na nogi, Hgncae soleae 
in pedes indnetae; 3) gatunek ry¬ 
by, płaszczka, ryba języczasta. 

Sole&tus, a, um, mający na no¬ 
gach obuwie zwane solea. 

Bolemn- 1 solenn- patrz sollemn-. 
Soleo, solTtus sum, 2. mieć zwy¬ 
czaj, z tryb. bez., pcjerare; solet 
eum pocnitere; nt solet, jak zwy¬ 
kle bywa; solitus, przyzwyczajo¬ 
ny, luscinias soliti impenso piam 
derc coFmptas; porów, solitus. 

Boler- patrz soller- 
Sóii i Soloe, orum, m. miasto 

w Cylicyi. 
Solleit- patrz sol licit-. 
Boliditas, Stis, i. zsiadlość, gęstość. 
Bolido, 1. zgęBzezać, ubijać, are- 

am creta tenaci. 
Solidne, a, um, mocny, tęgi, gę¬ 
sty, stały, paries, terra, ripa; te- 
lnm; tori Herculis; rzeczow. soli- 
dum, i, «. grunt twardy, mocna 
posada; solida w licz. mn. gęste 
ciała, ścisłe, twarde, zsiadłe bry¬ 
ły: 2) cały, niewydęty, lity, co- 
lumna auro solida; fores ex soli- 
do elephanto; cały, zupełny, usu- 
ra; ut decies solidum exsorberet 
(cały milion sesterców); stipendia, 
consulałus; solidne stant robore 
Tires; Yiscera; — przenoś, a) czy¬ 
sty, szczery, prawdziwy, doskona¬ 
ły, istny, suaritas, libertis, laus, 
utilitfts. justitiac effigies i t. p-; 
nihil solidius hahere; b) stały, 
niewzruszony, niezachwiany, mens; 
in solido w bezpieczeństwie, esse; 
in s. locaTe; także: ex aolido es¬ 
se, być bezpiecznym. 

Bolistimum tripudium, nazywano 
w wieszczbiaratwie, gdy wieszcze 
ptastwo tak chciwie chwytało po- 
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karm, że ten aż wypadał z dzio¬ 
bów, co byio wróżbą szczęśliwą. 

Solit&riua, a, um, samotny, 
solitudo, Inis, ż. samotność, pust¬ 

ki, pustynia, audistis, quae soli- 
tudo esset in agris; discedere in 
aliąuas solitndines; collocare ałi- 
»iucm in solitudine; 2) osamotnie¬ 
nie, osierocenie, opnszczenie, brak 
pomocy, soi. alicuius; s. libero- 
rum, riduarum. 

Bolitua, a, um, zwyczajny, necwic. 
solitum, zwyczaj, practer solitum, 
nad zwyczaj; solito magie, więcej 
jak zwykle, solito blandior. 

Solium, ii, n. podniesiono siedze¬ 
nie, tron dla bogów, królów, at- 
tingit a. Jovis; regale; stąd: do¬ 
stojeństwo królewskie, królestwo, 
solio sceptrisąue potitur; 2) wanna. 

Bolhraffus, a, um, pojedynczo błą¬ 
kający się, bestiae; — przcuoś- 
cognitio, dla siebie tylko, bez 
względu na korzyść drugich. 

Soilemnts, e (od aollus — totus i 
annus), coroczny, co rok odbywa¬ 
jący się, obchodzony, sacra: iteT; 
stąd: aj uroczysty, religiones, lu- 
di, epulae, Terba; carmen; ro¬ 
ta i t. p.; rzeczow. sollcmne, is, 
n. uroczystość, w licz. mn. ofia¬ 
ry, tirnulo soilemnia mittere; bj 
zwykły, zwyczajny, opus, offi- 
cium; ttćczow. zwyczaj, nostrum 
i U ud sollemne serremus ; inter ce- 
terasoilemnia; poet.: soilemnia in- 
sanire (zwykłym sposobem). 

Bollemnitas, Łtis, i. uroczystość, 
obchód uroczysty. 

Bollemniter, przytl. uroczyście, 
omnia peragere. 

Sollera, ertia (od sollus ■= totus i 
ars), biegły, sposobny, agricola; 
Musa lyrae aollers; dowcipny, 
roztropny, desenptio partium; ge- 
uus acnminis; chytry obrotny, 
Ulysses. 

Bollerter, przysl biegle, przemyśl¬ 
nie, colnit 8ollertius hortos. 

BoLlertia, ae, L dowcip, przemysł, 
rzczorność, roztropność, judican- 
i; cbytrość, fngienda est talis 

soli ertia. 
Bolliclt&tio, onis, ś. poduszczanie, 

podburzanie, namawianie. 

Bollicito, 1. (od sollus — totns i 
cieo, cito), mocno poruszać; tellu¬ 
rem, orać; freta remis, robić wio¬ 
słami, płynąć; stamina pollice, 
brzękać, grać; spicula, poruszać, 
zachwiać dla wyciągnienia; arcu 
feras, polować; mała copia ae- 
grum stomachum, obciążać, osła¬ 
biać; — przenoś, a) wstrząsać, 
zachwiać, zakłócić, mieszać, sta¬ 
lom quietae ciritatis, pacem; b) 
niepokoić, nabawiać troski, ani- 
mum alicujus lub aliquem; multa 
sunt, quae me sollicitant; Jupiter 
sołlicitatus (rozjątrzony); c) pod¬ 
burzać, poduszczać, na swoją stro¬ 
nę przeciągać, uwodzić, civitatem 
lub aliquem; auimos plebis; ali- 
quem pecunia, donis (przekupić); 
z przyim. ad i 4 przyp. z ut lub 
ne i tryb. łącz., poet.: z tryb. bez. 
dla wykazania celu 

Sollicitudo, Ynis, z. troska, umar¬ 
twienie, kłopot, sollicitudinem ali- 
cui afferre, struere sibi s.; leraro 
pectora diris sollicitudinibus, poet 

Bollicituc, a, um (od solluj=*^to¬ 
tus i cieo), mocno poruszony, wzbu¬ 
rzony, marę; niespokojny, canes, 
lepus, noi (pełna niepokoju); — 
przenoś, niespokojny, stroskany, 
bardzo czem zajęty, ciritas; aui- 
mo sollicito esse; vicom alicujus 
(o kogo, o czyj los); de (ei) ali- 
qua re lub aliqua re; pro aliquo 
lub pro ealute alicujus; z naat ne 
i tryb: łącz.; stąd: o tem, co na¬ 
bawia niepokoju, troski, cpes, a- 
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mor, fugs, mems; in riU tyran¬ 
ii or u m omnia sollicitm. 

Bolliferrsumf i, a. (od sollug « 
totus), pocisk mały z żelaza. 

Bollistimum, patrz sołistimum. 
Soios, patrz Soli. 
BoloeeUmufl, i, m. błąd w połą* 

czemu wyrazów pod względem 
graiu maty cznym. 

Solon i Solo, Cni*, *». jeden z sied¬ 
miu mędrców Grecyi, prawodaw¬ 
ca Ateński. 

Bolonius, a, um, nazwa okolicy 
w Lacyum; Srtf in Soiouium. 

Solor, 1. pocieszać, inopem; spea 
me aolatur; sprawiać ulgę, łago¬ 
dzić, amorem tesiudins, lacrimaa 
alicojus; mełum. 

6olox, 5ds, szorstki. 
BoUtiti&Ua, «, do przesilenia dnia 

S nocą należący, tempus, dies, 
nox; ortua aolis; orbis, zwrotnik; 
stąd: ę) należący do słońca, sło¬ 
neczny; b) letni, tyczący się upa¬ 
łów, sftlstitiali tein porę. 

BolstttŁom, ii, n. przesil ęnie dnia 
z nocą, mlanow. letnie, czas naj¬ 
dłuższych dni; stąd: lato, upał, 
soUtitlum pecori dofeudite. 

Bolum, przyst, patrz solus. 
Solum, 1, *• grunt, posada, dno, 
podłoga, stopa u nogi, podeszwa 
u obuwia; poet. sklepienie nieba, 
astra tenent ceeleste solum; zwy¬ 
kle: ziemia, ponere membra solo; 
solo a*quar*v zrównać z ziemią; 
a solo erertere; ad solum dirue- 
n: columbae riridl sedere solo; 
solum agri; s. patriao; a. natale; 
przysłowie: quodcumqu6 lub quod 
io solnm venit, ce na myśl pa¬ 
dnie; często: solum rertere, mu- 
tare (o wygnańcach). 

Soluntluua, a, um, patrz Solus. 
Solua, a, um, 2. przyp. soliła, 3. 
soli, sam jeden; ąoaerit er eo 
solo, wypytuje Jego samego (na 

osobności, sam na tam); o miej¬ 
scowości: lecą sola, samotne, bez¬ 
ludne, puste; 2) pngtł. solum, 
tylko, jedynie; non solum,—sed (e- 
tiam), nietylko,—ale (nawet); non 

— sed ne ąuidem, nietylko,— 
lecz ani nawet; non s., — sed vix, 
nietylko,—lecz zaledwie. 

Solus, untis, L miasto w Sycylii; 
stąd: Soluntfmis, i, m. mieszka¬ 
niec tego miasta. 

Solu te, prjpił. swobodnie, podług 
upodobania, moren; bez trudno¬ 
ści, łatwo, dicere; niedbale, mi¬ 
li tes s. sgentes. 

Selfltio, Onls, i. rozwiązanie; 2) 
wypłacenie, rerum creditarum; so- 
lutione impedita; 3) łatwe, swo¬ 
bodne wymawianie, s. linguae. 

Solutus, a, um. rozwiązany; stąd: 
*) wolny od długów, nieoodlużo- 
ny, praedia; b) oratio, mowa nio- 
wiązana, proza; rerba, nieskrępo¬ 
wane pewneml formami; numeri, 
wiersze różnym wymiarem według 
npodobania poety pisane; o mów¬ 
cy: solntissimu8 in dicendo; ad 
dicendum, sposobny, zdolny, od¬ 
znaczający się łatwością wysło¬ 
wienia; c) wolny, swobodny, ani- 
mus; s. lege; niezmuszony, nieu- 
jęty datkiem, reniebant soluti ad 
oansas; w złój myśli: wyuzdany, 
rozwiozły, risus; praetura, rolun- 
tas, libido; dj leniwy, opieszały, 
gnuśny, s. et mollis in gestu; eo 
solutiore cura, z tem większą obo¬ 
jętnością; zbyt ulegający, ienitas. 

Bo Lr o, aolvi, aoltltum, rez wiązać, 
odwiązać, nodum: zwolnić, po¬ 
puścić, freua; 2) solrers ancoram 
lub na?em Lnb samo s., podnieść' 
kotwicę, odpłynąć; takis: s. a 
terrm, e portu; rersum zamie¬ 
nić wiersz na prozę, poet; 3) za¬ 
płacić, wypłacić, pecuniam debi- 
tam, creditam; litem aestimatam; 
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aes alicnum; lub samo s., qui pro 
rectura solrerent; solvendo non 
ess*, nie być lr możności zapła¬ 
cenia; 4) bd*m s. dotrzymać sło¬ 
wa; boneficium, wywdzięczyć się; 
vota Jovi, wypełnić ślub uczy¬ 
niony Jowiszowi; justa paterno 
funeri, ostatnią oddać posługa 
sprawić pogrzeb; capite poenas, 
przypłacić życiem; — przenoś, aj 
uwolnić, aliąuem cara et negotio; 
dritatem religione; aliąuem legi- 
bus; poet: nec Butni os solro (nie 
wyłączam]; b) w złej myśli: osła¬ 
bić, aliąuem lub membra alicu- 
jus; aolri morte lub tamo solri, 
umrzóć; o) rozwiązać, objaśnić, 
odgadnąć, captieea; carntma; dj 
zgwałcić, zerwać, pacom, foedur, 
znieść, zniszczyć, morem; stać się 
bezwstydnym, pndorem. 

bontniooldflus, a, um, ospały, 
snem zmorzony. 

Bomnlfar, era, erum, sprawujący 
sen; śmiertelny, renetami. 

Sommto, 1. mićć sen, marzyć, de 
aliąuo; aliąnid; 2) bredzić, mó¬ 
wić lub myśleć bezzasadnie. 

Somtiuwr ii,* a. sen, widzenie 
we śnie, somnii Intarpretatio; — 
pjrzeneś. brednie. 

Bomnui, i, 7*. sen, spanie; poet: 
somnos ducere spać, albo uśpić; 
boubo lub per somnum, we śnie; 
in aomais ridere, marzyć; śmierć, 
somaiu longus; ospałość, nioczyn- 
ność, dediti somno, la tomnum 
e TigHiis conrersa clritas; poet.: 
noc, dies aemnrsąue; primo so¬ 
mno, w pierwszym śnie, na po¬ 
czątku nocy. 

8ouibQi*, e, brzmiący, dźwięk 

^ . . 
Bowes, ims, mocny dźwięk wyda¬ 
jący, co ucha. 

Benłpee, pćdis, re. wydający ten- 
tent nogami, u poet. o koniu. 

Somtua, us, ih. dźwięk, tnbae; 
trzask, Olvmpi, piorunu; flam- 
mae; nosti sonitns nostros (in di- 
cendo) piorunowanie. 

Boniwiut, a, um, wydający dźwięk 
szelest, s. tripudiuro. 

Sono, sonui, sonTtnm (także: tona- 
turus) 1. wydawać dźwięk, łoskot, 
brzmieć, tympana sonnernnt; clas- 
sica; eznmićó, marę, sHrae; ina- 
ni roce, czcze słowa wymawiać; 
plectro grać; nec rox hominem 
sonat, glos nie jest podobny do 
ludzkiego; femincum sonare, śmiać 
się po kobiecemu; raucum, chra¬ 
pliwy głos wydawać; 2) opiewać, 
wspominać, te carmina nostra so- 
nabunt; ataros s. (chełpić się), 
poet; bella; na str. bier. sire 
mendaci lyra roles sonari; znaczyć, 
quid sonet haec tox. 

Sonor, óris. m. dźwięk, szczęk, 
szelest, szum, sonorcm daat sil- 
Tae: sacra sonoribns arma. 

Bonórus, a, nm, brzmiący, szu¬ 
miący, huczący, flumina, totepe- 
stalcs. 

Sons, sentis. winny, kary godzien, 
necum*. winowajca, złoczyńca. 

Bontieua, a, *», ważny, znaczący. 
Bonus, i, «s. dźwięk, brzmienie; 
dulcis s. eompłet aures; 80nu9 
nerrorum, chordas. reddit: poet.: 
słowo, reddebat lub edldit ore 
sonos; o mewie; unc mens et so~ 
nus relapsus; e glosie: g. oygni;— 
przenoś, sposób przedstawienia, 
sonis blandis adire. 

Sophśnś, £s, z. połndniowo-zacho- 
dnia część Armenii. 

Bophistea, ae, i sophista, ae, m. 
sofista, który ie zdań pozornie 
prawdziwych wyprowadza fałszy¬ 
we wnioski, w ogóle: krętacz, 
mataca. 

Sopbooles, is, m. tragik Grecki, 
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stąd: SophoclSus, a, um, do So- 
foklesa odnoszący się. 

Bophua, a, um. mądry, rzeczow. 
mędrzec, u poet. 

Bopio, 4. uśpić, aliquein; somno 
sopitus, lub samo sopitus, uśpio¬ 
ny; — przenoś, ignis sopitus, ukry¬ 
ty w popiele; virtus sopita. sit; 
stąd: odjąć czucie, edurzyć, ali- 
quem; quies copita, mocny sen: 
mero sopitus, pijany. 

Bopor, ćris, m. mocny, głęboki 
sen, poet. w ogóle: sen; perpe- 
tuus, śmierć; także: ospałość, gnu¬ 
śność, animi corporisque; 2) śro¬ 
dek sprawujący śpiączkę, napój 
śmiertelny, patri soporem dare 
medicos cotfgit. hostis, 

Soporitua, mocnym snem ujęty, 
Soporiter, era, erum, usypiający, 

sprawujący sen, papaver. 
Bopóro, 1. nadać własność usypia¬ 
nia, ramus vi 9oporatus Stygia: 
2) uśpić, odjąć czucie, uspokoić. 

Sopórus, a, um, sen sprawujący, nox. 
Bora, ae, Z. miasto Wolsko w; stąd: 
Soranus, a, um, Sorański, rze¬ 
czom, Sorańezyk. 

Boractó, is, n. góra w Etruryi. 
Sorbeo, sorbui, sorptum, 2. poły¬ 

kać, brać w siebie płyn, pochlo- 
nywać, flumina sorbentu r a torra;— 
przenoś, aliąuid auimo; odia, gtra- 
wić, znosić cierpliwie. 

Sorbum, i, n. jarzębina, jagoda. 
Sordeo, sordui, 2. być brudnym;— 
przenoś, być w pogardzie, sordent 
tibi munera nostra; cud eta prae 
carnpo sordent 

Sordea, is, z. często w licz. mn. 
sordes, inm, z. hrud, plugastwo; 
2) odzież brudna, znak smutku, 
żałoby, nieszczęśliwego położenia, 
jacere in lacrimis et sordibus; 
sordes reorum; — przenoś, aj o 
ludziach, wyraz wzgardy: motłoch, 
gawiedż, apud aordem urbia et 

faecem; podłość, stan wzgardliwy, 
hominis; fortunae et Titae; b) ha¬ 
niebne prowadzenie się, podłość, 
skąpstwo, chciwość, judicum: do- 
mestieac; mens oppleta sordibns. 

Sordeaeo, £re. stawać się brudnym, 
contrectatus (liber) ubi manibus 
sordescere Tulgi coeperis; — prze¬ 
noś. iść w pogardę. 

Sordidatufl, a, um. xr brudnem, 
źatobncin odzieniu, maestum ac 
sordidatniu seucin/ 

Bordide, ftrzyst, brudno; — prze¬ 
noś. skąpo; podle, nikczemnie. 

Sordidua, a, um, brudny, pluga¬ 
wy, poet.: wędzony, okopcony, 
terga suis; w brudnej odziezy, 
squalore sordidus; — przenoś, li¬ 
chy, nikczemny, humo; perjurium. 

Sorex, Tcis, m. gatunek myszy 
ostropyak. 

Sorites, ae, m. 23 łcerrns, gatu¬ 
nek wnioskowania, gdy do po¬ 
przednich założeń coraz nowe się 
dodają i z nich dopiero wypro¬ 
wadza się wniosek. 

Soror, dris, ż. siostra, poet.: wy¬ 
raz pieszczoty, przyjaciółka; w licz. 
mnog. Parki, trea sorores; Mu¬ 
zy, doctae s.; Furye, Tipereasciet 
Stygia de ralle aorores, poet. 

Sororioida, ae, m. siostrobójca. 
Borórlua, a, um, od siostry; do 
siostry- należący. 

Bon, sortis, z, los, losowanie, 
conjicere aliquid in sortem, loso¬ 
wać o co; sorte ducere, losem 
wybierać; sors mea exit; także: 
mt 8ore» cxcid§rat, jak los wypadł; 
aortibus de aliquo consulere, de- 
clarare; ci sorte prorincia erenit; 
sorte agTOs assignare; extra sor¬ 
tem, bez losowania; sortes dejec- 
tae sunt in galeam; s. miscere, 
ducere; odpowiedź wyroczni, sors 
oraculi; responsa sortium; sortes 
Lyciae (Apollina Licyjskiego); dic- 
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tae per cara i na aortea; sortem im- 
plere; — przenoś. *) udział, u- 
czestnictwo w ciem, in uullam 
aortom bonorum natus; bj lo9, 
przeznaczenie, dola, neecia mena 
sortis furarae; iniąua «. ho minie; 
ultra rires aortemąue senectae; a. 
mali incidit alicui, spotkało nie¬ 
szczęście; ». communis periculi; fi. 
ferrea vitae, poet; e) stan, oko¬ 
liczności, stosunki* humana; mor- 
talis; non tuae tortłs homo; ho¬ 
mo ultimae sortis; nema, quam 
sibi sortem ratio dederit, illa con- 
tentus wat; d) stopień* prior, 
secunda, prima son intor sodalea; 
ej urząd, sortis necessitadtf; nun- 
quam afTuit, nisi sorte (z urzędu, 
z powodu urzędu); cecidit custo- 
dia sorti, poet.; f) kapitał dany 
na procent, sortem ezsoWere. 

BortilŚffua, a, um, prorocki, wiesz¬ 
czy, Delphi; rzeczow. wieszczek. 

Bortio, 4. losować; sortitus, a, um, 
wylosowany; stąd; sortito, a) przez 
losowanie; bj trafem, losem, z prze¬ 
znaczenia. 

Bortlor, 4. ciągnąć losy, losowaći 
Inter se; 2) przech. aj losować o 
co, losem wybierać, przeznaczać, 
proTincIam,tribus; dicas (sędziów); 
— przenoś, aj wyszukiwać, wy¬ 
bierać, fortuuam oculis; matrimo- 
nium poet.; p) rozdzielać, dzielić 
się czćm, regnum in plebem; la- 
borem; periculum, Tices, poet bj 
losem otrzymać, peregrinam pro- 
▼inciam: regna vini, poet; w o- 
góle: otrzymać, dostać, amicum 
casu; mcditerranea Asiae: ożwie- 
rzętach: praecipitia ingeuja. 

Sortitio, ohis, i. losowanie, wy¬ 
bieranie losem, pro vinciarum; prae- 
TOgatirae. 

Sortito, patrz sortio. 
Bortltus, us, 9n. losowanie. 

Sortuj, a, um, nazwisko Rzymskie¬ 
go rodu. 

Sospes, pttis, nienaruszony, nie¬ 
uszkodzony, soapitei redierunt a 
bello; sospite* ad suos rostituit; 
pomyślny, szczęśliwy, cursus. 

Bospita, ae, i. wybawicielka, przy¬ 
domek Junony. 

Boppito, Sre, zachować kogo zdro¬ 
wo, wybawić od zguby, proge- 
niem. 

Soter, eris, m. zbawca. 
Boti&tes, lub Sontifltes, um, m. 

lud w Gallii akwitańskiej. 
Sp. skróć. Spurius. 
8padix, Icis, tn. gałązka palmowa 

odłamana z czerwonawym owocem; 
stąd: przym. cisawy, kasztanowa¬ 
ty, poet 

Bp&do, ónis, m. rzezaniec. 
Bpargo, sparsl, sparsum, 3. sypać, 
rozsypywać, posypywać, numos 
populo; nuces;seminahumo (siać); 
ciskać, miotać, rzucać, tela;roi- 
clągać, manus, rozrzucać, arna 
per agros; corpora; se tote campo 
sparserunt, rozszerzyli się, rozsy¬ 
pali się po calćm polu; se in fu- 
gam, rozpierzchnąć się w uciecz¬ 
ce; rozpędzać, aper spargit canes; 
sparsi barbari; rozdzielać,fratres; 
sparserat fama nomen per urbes 
Argolicas, sława rozniosła, roz¬ 
głosiła; spargcre roces in Yulgus 
ambiguas, rozsiewać wieści; roz¬ 
lewać, odorem jueundum late; 
omnia, quae gerebam, spargere 
me in orbis terraa memoriam*. 
trwonić, marnotrawić, spaigos tua 
prodigus, o budowlach: pluribus 
locis sparguntur, stoją w wielu 
miejscach, tu i owdzie; wszystko 
po większej części u poet; z przyp: 
6 posypać, humum foliis;—prze¬ 
noś. aurora noro spargebat lumine 
terraa; nox coelum sparsit astris, 
literae humanitatb sale sparsae; 
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2) skrupiać, polewać, zwilżyć, 
zmoczyć, corpns fluriali lympha; 
lacrima f&rillam amid; haustu 
sparsus aąuarom ora fove; poet; 
nakrapiać, pstrzyć, alas colo* 
ribus. 

Sparsus, a, um, rozrzucony tu i 
owdzie rozproszony, aparsis tugu- 
riis habitare; gens sparsa per or- 
bem; crines lub capilli, rozpusz¬ 
czone; 2) nakrapiany, pstry, an- 
guia maculis spamu. 

Bparta, ae, i Spartfi, fis, i. głó¬ 
wne miasto Lakonii; stąd: a)Spar- 
tfinus, a, um. Spartański, i Spar- 
tani, oram, m. Spartańczykowir, 
h) Spartistes, ae, m. Spartańczyk. 

Bparulus, I, m. gatunek ryoy 
morski ćj, zlotoleszcz, płaszczka. 

Spam#, i, m. ryba morska, zło- 
toleszcz, płaszczka. 

Bpami, i, m. i sparum, 1, n. ga¬ 
tunek pocisku, sparo eminus per- 
cussus. 

Spatior, 1. przechadzać się, sub 
nmbra; lentis passibus; 2) roz¬ 
szerzać się, alae spatiantes, poet. 

Spatiós©, pnytl. obszernie, daleko. 
Bpatidsua.a, um, obszerny, prze¬ 
stronny, rozległy, ogromny, w od¬ 
niesienia do czasu: długie nox, 
tempus, aevnm. 

Bpatium, ii, n. przestrzeń miejsca, 
rozległość, odległość, szerokość, 
długość, sp. non est ągitaadi; sp. 
locorum; liberum sp. dare; apatio 
aequo abesse: paribus spatiis; tan- 
to apatio; s. itineris; sp. confice- 
re; auum miliura sp&tio; sp. hos- 
tis; sp. a^uarum; sp. riae; sp. 
maris; tantum relictum er&t spatii: 
in spatinm, wzdłuż. Stąd: 1) w od¬ 
niesieniu do przestrzeni: a) droga, 
podróż, dimidium spatii confe- 
cerat; medio in spatio; miejsce 
przechadzki, ad iila apatia nostra; 
spatia silrestria; przechadzka, duo- 

bus spatiis tribusre factis: Bj za¬ 
wód, plac do gonitwy w cyrku; 
decurso spatio; eąuus ad campi 
sudabit spatia; ąuadrigae addunt 
in spatia, przysporzają kroku, 
poet.; przestrzeń, droga, którą 
przebiegają gwiazdy; — przenoś, 
zawód, sposób żyda, przedmiot, 
którym się kto zajmuje, defensio- 
nis; gioriae; w odniesieniu do cza¬ 
su: przeciąg, spatia omnis tempo- 
ris; sp. diei; totidem dierum spa¬ 
tio; sp. annorum; sp. deliberandh 
su. non est ad aUquid; sp. dare 
alicui rei; nihil spatii conjiciendi 
alicui dare; sp. ad diceudum ha- 
bere; breri spatio; quum erit sp., 
utrumąue praestabo: wymiar cza¬ 
su w wierszu, trochaeus, qui est 
eodem spatio, quo ćhoreus; 3) 
rzadko: sposobność. 

8peeifttim# przysl. -w szczególność). 
Spocie#, fii, ś. wejrzenie, rzut oka, 
prima specie; zwykle: 2) biernie, 
widok, postać, kształt, sp. huma- 
na Terra, horribilis, nora; sp. cam- 
porum, corporis, eiercitus, au- 
spiciorum, narium i t. p.: piękny 
kształt, piękność, corporis, armo- 
rum, raccae; triumpho mazimam 
speciem captira arma praebuerc; 
sp. candorque coeli, także: obraz, 
posąg, sp. Joris; obraz we śnie, 
consuli Tisa est sp. Tirl: sp. Apol- 
linis per somnum oblata est; noc- 
turna; wyobrażenie, własność,sp. 
boni riri; libertatis; optima sp. 
dicendi, ideał wymowy; gatunek 
względem' rodzaju (genua), na- 
rinm longamm sp.; często: pozór, 
majońs multitudinis sp. accidit 
hostibus: speciem defensorom prae- 
bere, specie alicujus rei, pod po¬ 
zorem; sp. honesti babere; sp. scur- 
rantis; sp. sapientis gerere; per 
sp., sub sp.; specie lub in spe¬ 
ciem, z pozoru; ad sp., na pozór. 
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Bpedllam. i, m. nareędli* chirur- 
giczne do szukani* głębokości 
rany. 

Specimen, Tnis, n. próba, dowód, 
ingeuii; sp. dare; wzór, przykład, 
ideał, innocentiae, prudentiae, hu- 
manitatis, saliB, leporis, suari- 
tatis. 

Spoolo, spezi, spectum, 3. wi- 
dziść. 

Bpeolóse, przytl. okazale, nado¬ 
bnie. 

Spedósus, a, um, piękny, nado¬ 
bny, mul i er; znaczny, znakomity, 
familia; okazały na pozór, voca- 
buta, titnlus: rera potius quam 
diet u speciosa 

Bpect&bilis, e, widzialny, widomy, 
corpus cocli; campus; 2) godny 
widzenia, okazały, auro sp. Nio- 
be, poet. 

Speotaculum, i, «. widok, wido¬ 
wisko, rerum coelestium; laetum; 
triste, luctuosum; locmn spccta- 
cnlo capere; ad sp. ludorum in- 
vitare i ad 8p. renire; spectacu- 
]o alicui esse; sp. alieul praebe- 
re; sp. gladiatorium; sp- sceuae; 
ipectaculoram apparatus, sp ap- 
paratissimum i t. p; 2} w licz. 
mn. miejsce, z którego się patrzy, 
siedzenie w teatrze, resonant spec- 
tacula plausu. 

Bpeot&tio, ónis, i oglądanie, pa¬ 
trzenie; 2) doświadczenie, próba. 

Bpeot&tor, oris, m. przypatrujący 
się, rerum coelestium; widz w tea¬ 
trze, spectatores plaudite; illcce- 
bris erat et grata noritate morao- 
dus spcctator; znawca, oceniacz. 

Bpetttrix, leis, ż. przypatrują¬ 
ca się. 

Bpeotatus, a, um, -znany, doświad¬ 
czony, homo; duces rirtute belli- 
ea apectati; dnx spectatae rirtutis; 
2) znakomity, zacny, rir spectatis- 
simus. 

Bpeotio, 5ńis, f. przypatrywanie 
się; 2) wglądanie, rozstrząsarne, 
consułofi habent spectioncm, mają 
prawo oceniać, czy można przypu¬ 
ścić wieszczbę. 

Specto, 1. poglądać, patrzćć, przy¬ 
patrywać się. aliąuid; Indos, fa- 
bulam; ad Indos spectandos; spec- 
tatiun veniunt; qunm spectatum In¬ 
dos iret; 2) doświadczać, próbo¬ 
wać . spcctatur in ignibus aurum; 
stąd; przenoś, huric igni spect&tum 
arbitrantur; nobilitatem; 3) o po¬ 
łożenia miejsca, kraju, domu; łe- 
źćć w jakiej stronie, orientem, oc- 
cidentem; castra; sepulcrttm;^ ad 
orientem solem; ad (in) meridiem; 
ad fretum, in Etniriam, inter oc- 
casum solis et septentrionein: Bel- 
gae spectant in septentriones; poet.: 
te adrersum; — przenóś. a) sta¬ 
rać się o co, młóć co na wzglę¬ 
dzie, zmierzać, dążyć do czego, 
locum probandae rirtutis suae; ar- 
ma, fugam, tempu s, rem, mores; 
ad suarn magis gloria m quam ad 
salutem reipublicae; ad concor- 
diam; plebs ad defectionem; tak¬ 
że: rem spectaro ad arna, ad $e- 
ditionem; często; spectat aliquid 
eo lub huc, ut-; quo igiUr haec 
spectat oratio; hoc longe alio speć- 
tabat, atąue-, to zmierzało do cze¬ 
go innego zupełnie, niż-; bj uwa¬ 
żać, oceniać, aliquem ei aliqua 
re; aliąuid in aliquo. 

Bpeotrum, i, w. zjawisko, strach, 
widmo. 

1. SpSoula, ae, i. (od spes) mała 
nadzieją. 

2. Bpćoula, ae, L (od specio) nir*t- 
nica, praedónum adrentum Signi- 
ficabat ignis c 9pecnla; poet w o- 
góle; wyniosłość, montis; — prze¬ 
noś. in speculis esse, czuwać, nićó 
baczność. 

BpoouUtor, Cris, m. będący na cza 
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tach; szpieg; — przenoś, badacz, 
naturac 

Speoulatórius, a, um, należący 
do czat, navis lub narigium. 

BpeculŁtrii, Iris, L przypatrująca 
się, wywiadująca się, Furiae spe- 
culatrices et vindiccs scelerum. 

Bpeculor, 1. spozierać, przypatry¬ 
wać się, in omnes partes, poet.; 
zwykle: przech. z przyp. 4 wyba- 
dywać, wypatrywać, czatować, 
omnia; alicujus consilia; także ze 
zdań. względ., ut specularetur, quae 
fortuna esset 

8peoulum, i, «. zwierciadło; quo- 
ties in speculo te videńs alterum, 
zobaczysz siebie zmienionego; in 
speculo lympharum widit simula^ 
crum suum, poet, w przezroczy- 
stój wodzi©, — przenoś, obraz, po¬ 
dobieństwo, wizerunek, infantes et 
bestias putat specula esse natnrae. 

Bpeous, us, W. i n. jaskinia, gro¬ 
ta; kanał podziemny, wodotok; — 
przenoś, przestwór, alri, rulneris, 
XL poet. [poet. 

Bpelaoum, i, *. jaskinia, grota, 
Speluno*, ae, z. jaskinia, grota, 
alta, vasto immanis hiatu; vasto 
submota recessu; spelancis abdi- 

dit atris. 
Bptrohooi■ i -los lub -us, i, tn. 
TOka w Tessalii; stąd: a) Sper- 
cheii, tdis, i. tycząca się rzeki 
Sp. Sperchiontdes, ae, m. miesz- 
kająoy przy rzece Sp. 

Oporno* spróri, sprfctum, 3. odłą¬ 
czać, oddzielać; stąd: odrzucać, 
gardzić, lekce ważyć, aliquem lub 
aliquid; z tryb. bez. deferri, poet; 
apretus, wzgardzony; non spernen- 
dus, zasługujący na uwagę, nie 
do odrzucenia, auctor. 

6pćro,l. spodziewać się, miććna¬ 
dzieję, omnia ex Tictoria; praesi- 
dium, yictoriam ab aliquo; magna 
aliq« re; moliora; tuas litera© 

rect© sperare jubent fmlćć dobrą 
nadzieję); ut spero, jak się spo¬ 
dziewam; dc aliqua re; ben© de 
aliquo; z 4 przyp. i tr. bez., spe¬ 
rare, se impetraturos, 2) bać się, 
lękać się, id quod non spero; haec 
spero Yobis molesta Yideri; dolo- 
rem; at sperate deos memores fan- 
di atque nefandi. 

Bpes, spei, i. nadzieja, ufność, re¬ 
ra, iuanis, falsa; z przyp. 2 li- 
bertatis; spes est in robis, na 
was polega nadzieja; esso in ma¬ 
gna spe, mićć wielką nadzieję; 
in spe esse, spe niti, duci, te- 
nerl, spodziewać się; quod nul- 
ia habeo in spe, czego się wca¬ 
le nie spodziewam; adolescens sum¬ 
ma© spei, bardzo wielkich nadziei, 
wiele obiecujący, poet.: przedmiot, 
na którym polega nadzieja, spes 
gregis; sp. fidissima Tcucrum; 2) 
nadzieja uosobiona > jako bogini u 
Bzy mian; 3) obawa, spe omnino 
sorius, auriliorum. 

Bphaera, ae, i. kula; o kołowym 
biegu ciał niebieskich. 

Sphinx, Sphingis, Ł. dziwotwór 
.w kształcie kobiety. 

Bpiea, ae, r i spicmn, i, *. i 
Spicus, .i, m. kłos; 2) gwiazda 
w konstellacyi Panny. 

Bpioeus, a, um, kłoslany. Berta, 
messis, u poet. 

Bpioileflduni, ii, *. zbieranie kłosów. 
Bpioo, 1. zaostrzać (w kształci© kło¬ 
sów); ua str bior. wypuszceać kłosy. 

Spioulum, i n. ostrze, kończatośó 
pocisku, strzały; sam pocisk, strza¬ 
ła, spicula contorąuent; infesto 
spiculo petit; curvo direxit spicu¬ 
la cornu; żądło, spicula ezacuunt 
rostris, poet 

Spicum, spicus, patrz spica 
Spina, ae, i* cierń, kolec, także, 

krzew ciernisty, kolczaty, 2) kolec 
u jeża, szczecina; 3) ość rybia, 
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humus spinis cooperta piscium; 
ą\ kość pacierzowa, duplei ajptur 

per luinbos spina; — przenoś, aj 
o żądzach i troskach: spinas am¬ 
ino evellcre; b) w rozprawianiu 
zbyteczna subtelność, cos rażące¬ 
go, nieprzyjemnego, disserendi, 

partiendi. defiuiendi-^ 
Bpinetum i, *• ciernisto. 
8plneusta, u®, cierniowy 
Bpinifer, era, erum, ciernisty, któ¬ 

ry wydaje cierni©, 
spina.™, a, urn, cienisty, peleu 

cieni, kolraaty; — przcuos. zbyt 
subtelny, chropowaty, nieprzyje¬ 
mny, zawiły, oratio, genui disse- 

rendi. . . Jsk,e- 
Bpintber, Wis, m- przezwisko Bzyin- 

Splnui, i, *• tarnina. 
Bpira, ae, i. zakrzywienie, kłąb 

zwijającego *ię węża, n spiram 

ae colligit anguis. 
BpiribUUi, c, oddychalny, powietrz¬ 

ny, corpus, natura; poet: do z}- 

cia służący, lumen coeli. 
Spiraculum, i, kanał oddechowy. 
Spiramentum, i, n. otwór, prze- 
chód powietrza, spiramenta rela- 

zat; płuca, spiramenta ammae le- 

tali yulnere rompit, poet. 
Bpiritua, us, f**- ciąg powietrza, 
wianie, powiew, Boreae; 2) od¬ 
dech, powietrze, aer spiritu duc- 
tus;. spiritum readere; spiritus an- 
gustior, krótki oddech; uno spiritu 
robi posse, jednym tchem; 3) duch 
żywotny, życie, spiritum reddere, 
effundere, auferre, adimere; ad 
eitremum spiritum, do końca ży¬ 

cia; 4) dusza, morte carens spi¬ 
ritus; dum spiritus hos regit ar- 

tus, u poet.; 5) także o osobach: 
carissimi sibi spiritus; 6) duch, 
djyiims, natchnienie bóstwa, duch 

prorocki, entuzyazm, poetas quasi 
dirino spiritu inflari; takie;uspo¬ 
sobienie umysłu, tenuis 8.. hosti- 

gplendeo 

lis; feroces; odwaga, spiritus fa- 
ccre, dodać odwagi; nuanow. duch 

wzniosły, wzniosłość myśli, regius 

sp. i regii sp.; spiritum alicui a * 
ferre; w ziej myśli: duma, wy¬ 
niosłość, zuchwalstwo, rnapos 

sibi spiritus surnere; sp. alicui 
incessit; spiritus patricii, tnbu- 

uicii; vir ingentis spiritus. 
Spiro, 1. wiać, powiewać, dąc, 
zephyri spirant; notus ab axe; a 
Pontico inań; 2) oddychać, dum 

spirare potero; poet; ignibus sp., 
spirat e pectore flamma; spirantia 
exta, parujące, ze świeżo zabite¬ 

go bydlęcia; freta spirantia, szu¬ 

miące; stąd: aj życ, ah co spi- 
r&nte defendi; excudent alii mol- 

lius spirantia aera, posągi, które 

zdaje się, że są żywe; także: spi- 
rantia signa; poet.; — przenoś, 
yidetur Laelii mens spirare in scrip- 
tis; ty być natchnionym, odzna¬ 
czać się duchem poetyckim, quoa 

spiro et placeo, tuum est; tragicum 
spirare, odznaczać się wzniosłością 

tragiczną; 3) woń wydawać, wy¬ 
ziewać , thymbra graviter spirans; 
rimbrosiae comac divinum spira- 

yere odorem; 4) — przenoś, być 
zajętym mocno jakim przedmiotem, 
żywić w sobie myśl jaką, oddy¬ 
chać czem, immane; majora; quao 

spirabat amores. 
Spisse» przysl. gęsto, 2) powoli, 

zwolna. 
8pisso, 1. zgęszczać, często co je¬ 

dno po drugićm robić. 
Bpisaus,a, urn, gęsty, nubes; cu¬ 
ma; comae arborum; 2) powolny, 

nierychly, entus. 
8pleu» enis, w. śledziona. m 
Bplendeo, ćrc, błyszczeć , jaśnieć, 

iu mensa tenui salinom; “przenoś, 

odznaczać się, być w świetnym 

stanie, virtus eplendet per sc sem- 

per. 
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Spldndesoo, splendci, 3 zaczynać 
jaśnieć, błyszczćć, nabierać bla¬ 
sku, Yoraer: coelrnn flammł; — 
przenoś, sp. oratione. 

Spiendide, przygł. jasno, z bla¬ 
skiem; 2) wyraźnie, zrozumiale, 
loqui; 3) okazale, świetnie, orpa- 
re convivium; aetatem eiigcrc. 

Splendidus, a, um, jasny, błysz¬ 
czy, candor; 2) wyraźny, roz, 
dobrze brzmiący, verba, nomen; — 
przenoś, świetny, okazały, znako¬ 
mity, homo, civitas; oratio; o- 
ques, rir. 

Splendor, Óris, m. blask, jasuość, 
auri, flammae; 2) czysty, przyje¬ 
mny dźwięk, Yerborum; — prze¬ 
noś. świetność, okazałość, znako¬ 
mitość, spl. ac dignitas vitae; e- 
que«ter; animi; także: ozdoba, or- 
dinis. 

Sppletium, ii, a. miasto w Uinbryi; 
stąd: Spoletlnua, a, um, Spole- 
tyński i Spoletlni, orum, m. Spo- 
letynowie. 

Bpoliatio, ónis, i rabowanie, zlu- 
pienie, sacrom m. 

SpolUtor, oris, m. łupieżca, rabuś, 
tcmplorum. 

Spoli&truc, leis, i. ta, która zaj¬ 
muje się rabunkiem. 

Bpoll&tus. a, um, ogołocony, zlu- 
piony, wyzuty, biedny. 

Spolio. 1. obnażyć, aliquem: cor- 
pus; w ogóle: ogołocić, zlupić, 
zrabować, aliquem aiiqua re; fa¬ 
na, domos. 

Spolium, ii, n. skóra ze zwierzę¬ 
cia zwleczona, zdarta, leonis, pc- 
endis; w licz. mn. szczegół, broń 
zdobyta na nieprzyjacielu, bino- 
rum occisonim nostium; sp- c.ae- 
aornm legere; poet.: o zirycięztwie: 
spolia ampla referre; także: wszy¬ 
stko, oo się nieprzyjacielowi za¬ 
biera, lup, zdobycz, sp. classium, 
agrorum i t p.; w ogóle: wszelka 

grabież, wydarcie komu czego, 
natura non patitur, ut aliornm spo- 
liis nostras facultates augeamus. 

Sponda, ae, i. podsUwa, wiąza¬ 
nie łóżka, sofy i t. p ; poet: łóż¬ 
ko, sofa, se composuit sponda. 

Bpond&lium, ii, «. wiersze, które 
śpiewano podczAs ofiar. 

8pondeo, spopondi, sponsuin, 2. 
ślubować, przyobiecywać uroczy¬ 
ście, zobowiązywać się do czego, 
aliquid (alicui); alinuid contrs cn- 
pnt alicujus; pro aliąuo (ręczyć): 
aliąaid proaliquo; de aliąuo; sp. 
sibi, obiecywać sobie; nnirais 
(z pewnością się spodziewać); stąd: 
sponsus, a, um, przyrzeczony, za¬ 
ręczony; rteczow. poślubiony, oblu¬ 
bieniec, poślubiona, oblubienica; 
sponsum, zaręczenie; 2) rokować, 
zapowiadać co z pewnością, inge- 
nium magnum spondebat virum. 

Spondeua, i, m. miara w wierszu 
mająca dwie zgłoski długie. 

Spongia, ae, £. gąbka; 2) gatunek 
pancerza. 

Bpons, spontis, i. chęć, wola (uży¬ 
wa się tylko w przyp. 6) sponte, 
mea, tna i t d. lub samo sponte; 
a) z własnych pobudek, dobro¬ 
wolnie, sam z siebie, sua sponte 
oonveniuut; także: magie popula- 
rium qnam sua sponte; sam przez 
się; b) bez pomocy, bez przyczy¬ 
nienia się czyjego; ignis sua spon¬ 
te exstinguitur; non sua sponte 
sod eorum anzilio; c) sam w so¬ 
bie, quae res sua sp. scelera- 
ta est. 

Spornia, ae, ż. patrz spondeo. 
Sponsłlis, e, tyczący się zaręczyn; 

rzeczow. 9ponsalia, ium, «. zarę¬ 
czyny, sponsalibus rite factis; 2) 
uczta z tego powodu, sp. praebul. 

Bponslo, ftnis, L uroczyste przy¬ 
rzeczenie, obietnica, w przedmio¬ 
cie sądowym: zobowiązanie się, że 
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ten, kto sprawę przegra, pewną 
summę przeciwnikowi swojemu 
wypłaci, sponsionem facere cnm 
*Uquo; rincore sponsione lub spou- 
sionom, wygrać zakład; facere pa¬ 
com per sponsionem; ślubowanie, 
sp. roń. 

Sponsor, Cris, m. poręczyciel, pro 
Pompejo; de mea roluntate. 

Sponsrrm, i, *. rr sponsio. 
Sponsns, i, m. patrz spondeo. 
Sponsns, us, r*. uroczyste zape- 

wuienie, zaręczenie. 
Bponte, patrz spons, 
Bporta, ao, i* kosz. 
Bportella, ae, i. koszyk * jedze¬ 

niem; 2) zimne jedzenie, cia¬ 
sta i t p. 

BporŁfcla, ae, i. koszyk z jedze¬ 
niem, 

Bpretio, Onis, i. pogarda. 
Bpretor, Oris, f* wzgardiiciel, 

deorurn. 
Bpuma, ae, l piana, spuiftfts iu 
ore agere, pienić się; poet: apn- 
mag aali8 acre ruebant. 

Bpumeseo* Ćre, zaczynać się ple¬ 
nić, 8i spnmescuut aequora remo. 

Bpmaeus, a, urn, pienisty, zapie¬ 
niony, torrens, amnis- 

Bpumifer, era, erum, niosący, wy¬ 
dający pianę. 

Spoino, 1. pienić się, pianę to¬ 
czyć, aper, pocnla spumantia lao 
to; 2) przech. pianą okrywać, spn- 
mata saxa, poet; — przenoś. »pn- 
mans ex ore soełws, tchnąoy zbro¬ 
dnią. 

Bpumćmus, a, um, pienisty, pe¬ 
łen piany, nndae. 

Bpuo, spoi, spRlnm, 3. pluć; 2) 
przech. wypluć. 

Bpuroe,prw/sł. nieczysto; — prze- 
uoś. brzydko, haniebnie, dioere. 

Bpuroitia, ae, i -es, Ci, i- nieo- 
chędóstwo, plugastwo. 

Bpuroo, 1. brudzić, plugawić. 

Spurous, a, um, brudny, plugawy; 
2) brzydki, niedobry, tempestas;— 
przenoś, sprosuy, wszeteczny, ha¬ 
niebny, helno spnrcissimus. 

Spuriua, a, om, z nieprawego lo¬ 
ża* 2) Spuriua, ii, m. imię Bzym- 
skie. 

BputatfLlcras, a, um, wzgardy go¬ 
dzien. 

Bontom, i, *. ślina, plwociny. 
Squ*leo, sąualui, 2. być wyschłym; 

o roli: leićć bez uprawy, squa- 
lent ahductis arra colouis; być 
brudnym, fasdgia turpi squale- 
baot musco; być okrytym żałobą, 
sqnalebat ciritas; 2) połyskiwać, 
lorica sąualens auro. 

Sąualide, przysl. chropowato, bez 
ozdoby, sąualidius dehnire- 

Sąualldua, a, um, nieochędożny, 
brudno ubrany, obleczony żało¬ 
bą, reus; o mowie: bez ozdób, sed 
quia squalidiora suut, adhibendus 
orit ąnidam orationls nitor. 

Bąualor, Cris, «- chropowatość; 2) 
brudy, nieczystość, homo squalu- 
ris plenus; brudna odzież, żałoba, 
restis squilore obsita. 

Squalus# i, f». żarłok, ryba morska. 
Sąuftma, ae,ś. łuska; poet.: zbroja 

mająca blaszki zachodzące na sie¬ 
bie nakszt&lt łuski. 

Bqu&meos, a, um, łusko waty, an- 
guis. 

Squaxxd«er, era, erum, łuskowaty, 
mający na sobie łuskę. 

8quamó*n«, a, um, łuskowaty, po¬ 
kryty łuską, draco; squamoso cor- 
pore pisoes. 

Stabifta, a rum, I. miasto w Kam¬ 
panii; stąd: Stabilnus, a, um, na¬ 
leżący do Stabii; Stabianum, i, n. 
posiadłość wiejska przy tóm mie- 
scio« 

BtabUfanen, Ynis, i stabilimentuin, 
i, n. środek umocnienia utwierdze¬ 
nia, regui. 
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Stabilio, 4. utwierdzić, umocnić, 
wiaśc. i przenoś, stipites; rempn- 
blicam; leges. 

Stabilis, e, mocny, mocno stojący, 
niech wie jący się, pes; pngna, kie¬ 
dy się walczący mocno trzyma 
w miejscu, nie ustępując lia krok;— 
przenoś, stały, trwały, niezmienny, 
amicus, animus. 

fitabilit&a, atis, i. mocne trzyma¬ 
nie się, wytrwałość, peditum in 
proellis; — przenoś, stałość, trwa¬ 
łość, niezmienność, amicitiae, for¬ 
tu nae. 

Stabulo, are, stać w oborze, albo 
mieć gdzie swoje stanowisko, Cen- 
rauri in foribus (Orci) stabulant. 

Stabulor, 1- stać na stajni, w obo¬ 
rze, mieć gdzie swoje stanowisko, 
siedlisko, pccudes multaestabulan- 
tur in antris. 

Btabulum, i, n. stanowisko, miej¬ 
sce zatrzymania się, a) zwierząt: 
stajnia, obora, łożysko, knieja; 
b) ludzi: gospoda, dom gościnny. 

(Stadium, ii, n. staje, miara dłu¬ 
gości wynosząca 125 kroków; stąd: 
zawód, przestrzeń do wyścigów. 

Btaglra, orum, n, miasto w Mace¬ 
donii; 6tąd: Stagirltes, ae, m. Sta- 
giryta (Arystoteles ze St.). 

1. Stagno, 1. (od stagnum), wyle¬ 
wać z brzegów, występować z ko¬ 
ryta, etinso stagnantem flumine 
Kilom; 2) być zalanym, pokrytym 
wodą, orbis stagnat paludibus; 
moe&la oppidi stagnabant; 3) 
przęch, loca stagnata paludibns. 

2. Btagno, 1- zatrzymać, pozbawić 
rnchn, bitumine aqna stagnatur,— 
przenoś, wzmocnić, zabezpieczył, 
se adrersus insidias, u pózn. pis. 

Stagnum, i, n. woda stojąca, ba¬ 
gno, jezioro, kałuża; u poet- w o- 
góle: woda, stagaa refusa radis; 
per. numma Nerei etagna; także: 
kanał, sztuczne zabranie wody. 

Btamen, Inia, n. omowa, nić po¬ 
dłużna na krosnach w tkaniu; pa¬ 
smo; w ogóle: nić, przędziwo, sU- 
mina ducere rersato faso; torąue- 
redigitis, prząść; stąd: nić życia, 
przeznaczenie, st. faUlia; także: 
stróna muzyczna, stamina docto 
pollice sollicitat. 

Btannum, i, n. cyna; 2) mieszani¬ 
na ze srebra i ołowiu. 

Btata znater — Yesła- 
Btat&rius, a, um, stojąc odbywa¬ 
jący się lnb działający, miles, któ¬ 
ry w walce mocno się trzyma na 
miejscu bez cofania się; comoedia, 
której treść jest łagodna, spokoj¬ 
na; stąd: statarius, ii, m. aktor 
występujący w takiej sztuce; tak¬ 
że: orator st., spokojny, nienno- 
szący się namiętnie. 

Btatóra, ae, ż. waga. 
btattelli, orum, «#. lud w Liguryi; 
stąd: aj Statiellas, atis, do Sta- 
cyellów należący, ager, b) Statiel- 
lates, um, i Statiellcnses, ium, m. 
mieszkańcy miasta zwanego Aąuae 
Statiellomm lub Aquae btatiellae. 

Statim, ‘przytl. wnet, zaraz, natych¬ 
miast, primo statim adrentn arcem 
rcćipit; z wyrazami: ac, atque, ut, 
qnum, quam, simnl ac, statim ut 
simaltatem deposuimus; statim itu- 
rum, simnlac tradidisset, 

btatio. ónle, z. stanowisko, we 
wzgl. woj.: placówka, straż, sta- 
tione# portis disposuit; eąuites ex 
statione; stationem agere, habere, 
in statione esse, być na straży i t. p.; 
w ogóle: miejsce pobytn, siedlisko 
lndzi i żwieiząt, st mea Athenis 
nunc placet; apibos st. petenda; 
miejsce zdatne do zarzucenia ko¬ 
twicy, port, zatoka, statio tutis- 
sima nautis; malc hda carinir, — 
przenoś, stanowisko obowiązek, de 
statione vitae disćedere; in atatio- 
ue manere; nt stationem men- 



S t fttiTUfl BŁirno 815 

dae reipublicae janioribus mmii- 
darent 

Btatl^us,a, nm, do stanca prze¬ 
znaczony, praesidium (załoga); ca- 
atra st. lub samo statira, orura, 
n, obóz na czas dłuższy, habere 
stativa; także: stanowisko dla o- 
krętów. 

Bfcator, óris, m. (od sisto), wstrzy¬ 
mujący, zbawca, przydomek Jo¬ 
wisza, hnjus nrbis et imperii. 

Bfcator, óris, m. sługa urzędnika na 
prowincyi. 

Statua, ae. i. posąg. 
Statumen, Inis, n. to, co służy za 
podporę; w licz. mn. szpongi u 
okrętu — costae naviuin. 

Statuo, statui, statutuin, 3. stawić, 
postawić, aliąttem in vado; antę 
oculos: captivos in medio; crate- 
ras; robora legio nu m circa portus; 
wystawić, wybudować, statuam, 
tropaea, tabernakulum, tnmuluin, 
opera, urbcm; — przenoś-utwo¬ 
rzyć, ustanowić, regnum; ozna- 
czyć, przeznaczyć, sibi finem con- 
silii; finem głoriac, tempus collo- 
quio; dies est statutus comitiis; 
gtatuto tcmpore; także: aliąuem 
rcgem (obrać królem, osadzić ua 
tronie, u późn. pis.); stąd: posta¬ 
nowić co względem kogo, zawy¬ 
rokować, rozstrzygnąć, de aliąuo; 
grarius in aliąuem; contra aliąuem; 
r nast. zd. pyt., neąue possum sta- 
tuere, utmm-; polecić, ze spój. ut 
lub ne i tr. łącz. statuerunt, ut 
naves consccnderent; statuitur, ne 
sit Creta provincia'< powziąć za¬ 
miar, przedsięwziąć, postanowić 
z tr. bez. belii finem facere; de- 
certare; lub z ut i tr. łącz.: wy¬ 
stawiać sobie, mniemać, z 4 prz. 
i tr. bez., landem statuo esso ma- 
yimam; sibi exspcctandum statuit. 

3tatftra, ae, z wielkość, wyso¬ 
kość, wzrost 

Status, a t Hm, tmiesi, od siato 
Statua, us, m. stanie, erectus, pro¬ 

ste trzymanie się; illo statu sta 
tnam neri roluit, w tój postawie, 
w tym okładzie ciała; st minai, 
groźna postawa: statu morere hos- 
tem, zmnsić do odwrotu; — często 
przenoś, stan, położenie, okolicz¬ 
ności, flebilis; ritae statom usąuo 
ad senectutem obtiuere; quum in 
hoc statu res osset; nibil semper 
suo statu manet: de statu nostrao 
dignitatis est discedendum; stan 
pod względem nrodzenia, agnar- 
tionibus familiarum distinguuntur 
status; st nullnm habere, nie 
mićć jnż nic do stracenia. 

Stella, ae, z. gwiazda; u poet. 
gwiazdozbiór, także: słońce st. 
screna. 

Steilans, tis, gwiaździsty. nox, 
coelum; — przenoś, błyszczący, 
gemrnae. 

Stellatis campus lub ager, okolica 
w Kampanii: stąd: StellatTnus, a, 
rnn, tyczący się tój okolicy* 

Bteilatus, a, nm, gwiaździsty, ob¬ 
sypany gwiazdami; -przenoś. Ar¬ 
gus, stooki; ensis błyszczący, u 
poot. 

Btellifer, era, erurn, gwiaździsty. 
Stellio, Ónis. w. gatunek jaszczurki. 
Stereoro, l- gnoić, nawozem uży¬ 

źniać, agrttm. 
SterciiUnum, i, n. gnqj(\wka. 
Stercus, óris, n. gnój, nawóz. 
Bterilis, e, niepłodny, nieżyzny, 
ager, arena; sterilis diii palus ap- 
taque remis; — przenoś, próżny, 
bezkorzystny, labor, także: urbes 
studiorum steriles; 2) pozbawia¬ 
jący żyzności, robigo, poet. 

Storilitas, fitis, z. niepłodność, a- 
gr orum. 

Bternaxp acis, zrzttjący, equus. 
8terno, str5vi, strUtum, 3. af roz¬ 

ścielać, sestes; rozsypywać, arc- 
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lam; strata poma; b) położyć, po¬ 
walić, corpora; ąnidam somno 
*nwti; so st. rozciągnąć się, roz¬ 
łożyć się, in iitore; także: na str. 
Mer., stemi ferarum ritit; często: 
fttratus bnmi; ad pedes i t. p.; 
poet: memhra sub arbuto stratas; 
c) wyciąć, pobić, silras dolabris; 
omnia forro; pecos ferro; caede 
Tiros; strati caede hostes; poet.: 
uspokoić, ?entos; obalić, ariete 
muros, moenia; poet.: a cuimiue 
Trojam;—przenoś. zniszczyć, znę¬ 
kać, a (R i etos se et stratos esse; 
corda pavorstravit i tak często u 
poetow, # równać, gładzić, locum; 
aotiuor aqui* (zam. aqiiartim); pon- 
ttun, uspokoić wzburzone morze; 
wysiać równo, wybrukować, viam 
Appi&m; elitom silice; emporium 
Japide; aeuitam saxo ąuadrato; 
neczow- strata, ae., i. droga bru¬ 
kowana, u póżii. pis.; usiać, po¬ 
siać, lectum; tricliuium; osiodłać, 
equum; e) u poet. i późn. pis. 
w ogól.: pokryć, okryć, foliis ne¬ 
mu*; ricos floribus; solum telis; 
torram caesi strarere jurenci; erant 
itinera strata larcinis; omnia cae¬ 
de Persarum. 

Sternuo, sterani, kichnąć;—prze¬ 
noś. trzeszczćć, pryskać, lumen. 

Stornutamentum, i, *. kichanie. 
Stertmiua, ii, m. filozof Bzkoly 
Stoików; stąd: Stertinius, a, urn, 
do Stortyniusza odnoszący się. 

Sterto, stertui, 3. chrapać. 
Btheaóhu, i, m. syn fcapaneusza 
i Ewadny, jeden z Epigonów; 2) 
król Ligurów, ojciec Cykuusa. 
Stąd: a) Sthenelćjus, a, ura, do 
Stenela odnoszący się; b) Sthene- 
lćis, idis, i. od Stenela pocho¬ 
dząca. 

8tigmatl4c, ae, w. piętnem nazna¬ 
czony niewolrilk. 

8tUla, ae, i; kropla. 

Btillioidium, ii, m. woda kropla¬ 
mi spadająca z dachu, okap; 2) 
rynna dachowa. 

Stillo, 1. kapać, spadać kroplami, 
deilice stiilabkut mella; 2) przęch, 
wypuszczać krople, rorem ex ocu- 
lis, płakać, poet 

Btilus, i, «#. pal, słup; 2) narzę¬ 
dzie u dawnych ostro zakończone, 
u wierzchu zaś spłaszczone; ostrym 
końcem pisano na tabliczkach wo¬ 
skiem powleczonych, a płaskim 
zamazywano, czyli gładzono, gdy 
tego była potrzeba; stąd: saope 
stilum rertas, często poprawiaj; 
3) pisanie dla wprawy, stilus Op¬ 
timus dicendi effector; stiio for- 
manda oratio est; st exerćitatuś; 
4) sposób pisania; orationes p4ene 
Attico stilo scriptae; reliqua stiio 
majore diccnda sunt; 5) sdli cae- 
ci, ćwieki ostre ukryte w ziemi, 
dla wstrzymania natarcia, zapędu 
jazdy uleprzyjadelskićj. 

Btimuła, ae, i. przezwisko Semeli. 
Stlmulo, 1 kłóć bodźcem; — prze¬ 

noś. aj pobudzać, zachęcać, ad 
arma; stimnlatus irS; arita gloria 
animam stimulabat; b) dręczyć, 
niepokoić, aliquem dies noctesquc: 
stimulatus dolore. 

Btimulus, i, m. kuleć, bodziec, 
do poganiania zwierząt; parcesti- 
mulis, nie poganiaj; — przenoś. 
a) zachęta, pobudka, bodziec, otl- 
mulos alicui admovere, subjecta- 
re; animam stimulis gloriae oon- 
citare; ingenio stimulos subdere 
fama solet; b) udręczenie, niepo¬ 
kój, doloris, amoris stimuli; 2) 
w licz. mu. = stili, patrz stilus, 5. 

Stlpatio, ónis ś. skupienie, zgęsz- 
czeuie; stąd: natłok, mnóstwo, 
liczny orszak. 

Stlpitor, Oris, m. należący do or¬ 
szaku , do straży przybocznćj, Ale- 
zander praemitiebat de stipatori- 
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bas fuisv qui-; takie w znaczeniu 
wzgardliwem: Catilina omninm 
flagitiosorum circum se tanąuam 
stipatorum caterras habebat; sti- 
patores corporis; armiger Catilinae 
stipator corporis,. signifer sedi- 
donis. 

8tipendiAriua, a, om, hołdowni¬ 
czy, opłacający daninę, ciFitates; 
ruczow. stipcndiarii, hołdownicy; 
2) żołd pobierający, cohortes; sti- 
pendi&rii facti sunt. 

fltipoudium, i , n. podatek, dani¬ 
na, st imponere, pendere lub 
ferro, remittcre, exigere; stipen- 
dio liberari; kara, qaod me ma- 
net st. poet.; 2) żołd, płaca dla 
żołnierzy, stipendia militnm; stt- 
pendia merere lub mereri, służyć 
wojskowo; honestis stipendlis mi- 
litare, znakomity stopień w woj¬ 
sku zajmować; stąd: lata służby 
wojskowój, wyprawa wojenna, eti- 
pendia facere; primum stipendium 
meruit; stipendio ocUto fungi; 
milites sdpendiis confectis lub e- 
meritia,którzy lata przepisane wy- 
służyli. 

Bttpds, ttis, m. kół, pal, pień; 
u poet.: drzewo. 

Btfpo , 1. napychać, natłoczyć, mai¬ 
la; stąd: sdpatus zgęszczony, ści- 
śniony, skupiony, phalanz; Grao- 
ci; poet.: pełny, curia patribus; 
2) otoczyć, opasać, senatom arma¬ 
da; sdpatus lictoribus; equitibus; 
o licznym orszaku: sdpatus choro 
jnventutis; satellitum torba stipan- 
te; magna stipante caterra. 

Stlpe, stTpis, i. składka pieniężna 
ua cześć jakiego bóstwa, ofiara, 
dar, stipem Apollini conferre; jał¬ 
mużna, it. cogere, żebrać; do¬ 
chód, zysk, bortom exigua cola- 
re stipe. 

stipulA, u, Ł źdżWo, łodyga; 
słoma. 

Stlpulitio, ónis, ż. uroczysto zo¬ 
bowiązanie się, przyrzeczenie, si¬ 
ne ulla stipulatione. 

Btipulatiuuoula a ae, z. zdrobn. od 
stipulatio. 

Btipulor, 1. domagać się przyrze¬ 
czenia formalnego; 2) przynęć 
formalnie, aliquid; także bier. sti- 
pulata pecunia. 

BtlriA, ao, i. sopel lodu. 
Stirpltua, przyil. i korzeniem; 

z gruntu, ao szczętu, całkowicie, 
extrahere. 

Sttrps, sdrpis, L (u poet. także m.) 
pień z korzeniem lub bez korze¬ 
nia, młode drzewo, płonka, krzew. 
Stąd: — przenoś. 1) o ludziach: 
ą) ród, familia, generosa; se or- 
tum ab antiąua stirpe Teucrorum; 
dzieci, potomstwo, potomkowie, 
plemię, magna de stirpe nepotum; 
8tirpem atigcre; neque stirps po- 
test mihi deese; stirpem interime- 
re; ex sua stirpe funus; st. ho- 
minum sceleratorum; b) plemien- 
nik, naczelnik rodu, familiam 
a stirpe ad hano aetatem ordi- 
ne numeraFit; 2) źródło, począ¬ 
tek, przyczyna, malorum omnium, 
yirtutis; wrodzona własność, przy¬ 
miot, Galiicos adhuc, nondum e- 
zoleta stirpe gentis. 

8tira, ae, i. kozica u pługa. 

Sto, ftóti, stttum, 1. stać, o żyją¬ 
cych i nieiywot. istotach, często: 
in aliąuo loco lub ad aliquem lo¬ 
cum; muros stare; signa stant ad 
implurium; classis stat in portu; 
obstupui steteruntąuo comae; stąd: 
u poet. z przyp. 6 stant lamina 
flammi, oczy zapłomienione; ri- 
des, ut alta stet nire c&ndidum 
Soracte, bieleje od śniegu; kosz¬ 
tować, z przyp- 6 ceatum talen- 
tis; multo aanguine rlctoria etetit; 
haud Uli stabunt parro hospitia;— 
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Przenoś. pericula stant circa ali¬ 
tem, zagrażają; stara a lub pro 
lub cum aliquo, należeć do czy¬ 
jego stronnictwa; pomagać komu; 
także: iu partibus alicujus: prze¬ 
ciwnie: adrersus lub in aliquem, 
być czyim przeciwnikiem; cum 
aliquo adrersus aliąuem; 2) z wy¬ 
rażeniami okrcślająccmi; a) stać 
spokojnie, niewzruszenie, o lu¬ 
dziach, zwierzętach, okrętach, wo¬ 
dach i t. p. placidum stat marę; 
diu pugna neutro inclinata stetit; 
regnum fraterna stare Concordia; 
dum stabat regno incolumis, do¬ 
póki miał powagę, znaczenie; h) 
dotrzymać placu, nie ustępować 
z miejsca, in aliqno loco; in gra¬ 
du stetimus, nie cofnęliśmy się: 
tkwić | stetit hasta medio tergo; 
inter ossa ct costas; — przenoś, 
zostać, utrzymać się, ntinam res- 
publica stetisset, quo coeperat statu; 
respublica stat rirtute sua; si stare’ 
non possunt, corruaut; stamns ani- 
mi*t jesteśmy stałymi, niezachwia¬ 
nymi; o aktorach i sztukach sce¬ 
nicznych: utrzymać się, podobać 
*ię, securus, cadat an recto stet 
fabuła talo; być przeznaczonym, 
postanowionym niezmiennie, stAt 
iOa cuiąue dies; tempus agendae 
rei nondum stare; stat alicui sen- 
tentia; z tr. bez., Hannibali sen- 
tentia stetit pergere, Hauuibal po- 
•tanowil iść dalćj; także: stat lub 
ftat alicui z tr. bez., mi hi stat ale- 
re morbum desinere; stare in ali- 
quo lnb aliquo, in Ascanio stat 
cura parentis, troskliwość ojca 
zwrócona jest na Askaniusza; utrzy¬ 
mać się, zostać przy czśm, obsta¬ 
wać, dotrzymać, in fide; suis ju- 
dlciis; detfreto alicujus; promissis, 
pacto i t. p.; nakoniec: stare per 
aliąuem, być na zawadzie, z nast. 
ąuominus, ąuin lub no i tr. łącz 

Stragułus 

per milites non stefisso, ne rin- 
cerent, żołnierze nie byli winni, 
nie byli powodem. 

Stoeohades insulae, gromada wysp 
przy Gallii Narbonońskiej. 

Btoious, a, um. Stoicki, do filozo¬ 
fów zwanych Stoikami należący; 
rzeczow- Stoicus, i. m. Stoik; 
przytl. Stoice, po stoickn. 

Btola, a«, i. długa suknia, którą 
nosiły znakomito Rzymianki. 

StoJide, przyst. niedorzecznie, nie¬ 
zgrabnie. 

Btolidltai, atis, niedorzeczność, 
niezgrabność, głupstwo. 

Btolidua, a. um, niedorzeczny, 
niezgrabny; 2) bezczynny. 

8 tom ac hor, 1. dąsać się, gniewać 
się, być cierpkim, złościć się. 

Btomaohdse, przyst. cniewliwie, 
cierpko. 

Stomaohósus, a, um, gniewliwy, 
eques; gniew lub niechęć obja¬ 
wiający, genu* acuminis; liierae 
stomachosiores. 

Btomaohus, i, m. kanał pokarmo¬ 
wy* często żołądek, jejunus, ae- 
ger, lassus, latrans; — przenoś. 
a) smak, ludi apparatissimi, sed 
non tui stomachi, nie podobają się 
tobie; b) gniew, niechęć, drażli- 
wość, stomachum facere lub mo- 
rere alicui, pobudzać do gniewu; 
in ałiqucm stomachum erumpere, 
wybuchnąć z gniewem. 

Btorea, ae, i. mata ze słomy, si¬ 
towia i t. p. 

Btrftbo, Cnis, m. zćzowaty; 2) imię 
Rzymskićj familii 

Btrftges, is. z. (od sterno) wywró¬ 
cenie, obalenie, wycięcie, tecto- 
rum, arborum; porażka, zniszcze¬ 
nie, strages edere, ciere; 2) gru¬ 
zy, rozwaliny, kupy, st armorom. 

Stragułus, a, um (od sterno) dó 
pokrycia służący, restis; pokrycie, 
kobierce, materace: rzeczow. stra- 
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Kulam, i, w. pokrycie na stół, 
sofę i t. p. 

Btramon, Tnie, 7t. (od sterno) sio 
ma; podściełka ze słomy. 

Stramentioius, a, nm, słomiany, 
te słomy, casa. 

Btramentam, f, n. słoma, mierz¬ 
wa, podściełka, słoma na dach; 
2) pokrycie, materac. 

Btrazmneus, a, nm, słomiany, ze 
słomy, casa; str. Qnirites, posta¬ 
cie ludzkie, bałwanki ze słomy, 
które corocznie topiono w Tybrze 
zamiast Indzi. 

BtranguLo, 1. dusić, aliąuem; — 
przenoś, trapić, dręczyć, dolor, 
poet. furyny. 

Stran^Ciria, ae, i. zatrzymanie 
Strata, ae, i. patrz sterno 
BtrategÓma, fttis, n. podstęp wo¬ 
jenny; 2) w ogóle: podejście, 
zdrada. 

Btratonicda, ae, f. miasto w Ka¬ 
ry!; stąd: Stratonicanoia, o, nale 
żący do tego miasta. 

Stratom, i, n. (od sterno), pokry¬ 
cie, posianie, kobierzec, materac, 
łoże, membra stratis reponunt 

Btratua i stravi, patrz sterno. 
Btrenu#, pnytł. rześko, ochoczo, 
azybko, skrzętnie, obrotnie, dziel¬ 
nie, narigare, arma capero, do- 
mns aodificatur strenue. 

Strennltas, atis, i. rzeskość. obrot¬ 
ność, szybkość, dzielność. 

Btrenuus, a, nm, obrotny, przed¬ 
siębiorczy, dzielny, szybko dzia¬ 
łający; str. inertia nos eiercet, 
wielka gnuśność, poet. 

Btrepito, Sre, szelest, szmer, dźwięk, 
łoskot i t. p, wydawać. 

Strepitus, ns, m. szmer, dźwięk, 
hałas, chrobot, łoskot, citharae, 
rotarum, majore strepitn castra 
moreri jubet. 

Strepo,strepuI,słrepTtum, 3. szelest, 
szmer, dźwięk, łoskot i t. p. wy¬ 

dawać, Tauco strepuerant cornua 
canto: także: aures strepnnt cla- 
moribus. krzyk obija się o uszy; 
strepit murmure eampus, szelest 
rozlega się po polu; przech.: haec 
qnnm streperent 

Btrls, ae, i. żłobkowanie, wydrą¬ 
żenie. 

Btriotim, przytł. ciasno, obcisło; 
stąd: krótko, ulotnie, pobieżnie, 
dicere: perscribere rei gestas. 

etrtotura, ae, i. massa żelaza pod 
młotem. 

Strictus, a, nm, ciasny, janua, 
poet. 

Strideo, i słrido, stndi, ere i ćre, 
syczeć, beli na Lernae borrendum 
stridens; stridentia tingunt aera 
lacu. poet.; szumieć, str. silrae, 
marę; Aąnilone procella; skrzy¬ 
pieć, chrobotać, atridentia plaustra. 

Btridor, firis, m. brzęk, szczęk, 
ferri tractaeąne catenae; świst, 
szum, Aątiilonis; skrzyp, serrae, 
rodentum; sykanie. 

Btridulua, a, um, skrzypiący, plau¬ 
stra; świszczący, telum. 

Btrigills, is, i. drapaczka, narzę¬ 
dzie używane od Rzymian do wy¬ 
cierania ciała w kąpieli. 

Strigósur, a, um, chudy, equus; — 
— przenoś, o mówcy: oschły, mó¬ 
wiący bez ozdób. 

Btrinffo, strinxi, strietnm, 3. ści¬ 
skać, ściągać, strictus nodus; stric- 
ta matutino frigore minera; strin- 
gebant vincula pedes, krępowały; 
2) obcinać, obrywać, ścinać, folia 
ex arboribus, frondes, rubos; hor- 
dea, comas i t. p.; 3) gladium, 
fermm str , dobyć oręża; poet.: 
stringitur jambus in hostes, poet.;— 
przenoś, rem inglurle, strwonić; 
4) u poet. i w ogóle u póżn. pis.: 
lekko dotknąć, drasnąć, trącić, 
przebiedz, przeledóć, juga mon- 
tium; ultima Afiae, summas un- 
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<1m; mętu interior© rott; 5) lek¬ 
ko ranić, telastringentiacorpus;— 
przenoś, przejąć, wzruszyć, ani- 
mum; skazić, pectora delicto; no¬ 
men. 

^chodzić *r°1 Z,f0^Iła Postęp°wać, 

1. Strtr, strigis, i. ptak nocny, so¬ 
wa (kozodój). 7 

2. Btrix, słrigig. 4. żłobkowanie 
snycerskie. 

Btrdpiiadoa, nm, i. dwie wyspy 
na morzu Jońskićm, gd/ie prze¬ 
bywały Harpije. 

Steophium, ii, chustka niewiast 
Kzymskich do pokrycia piersi. 

Btrophiua, ii, król Focydy oj¬ 
ciec Piiadesa. n„£ 

Btruotor, Cris, m. budowniczy, rau- 
BfcnwtOra, ae, i. układ, uporząd¬ 
kowanie, budowanie, parietum; 
etr. 2) szyk wyrazów, str. 
roroorum, carminis. 

8trw»,i8 i. knp», stos, lignorom, 
laterum; 2) gatunek placków ofiar¬ 
nych; 3) oddział falangi. 

Strułx, Icis, f. stós, kupa, saxeae 
Stroma, ae, $. wole u gardła. 
Btruo# strim, strnctum, 3. skła¬ 
dać jedno na drugie, lateree; poet: 
wbores in pyrain; alta congesto* 
«d sidera montes; penum ordiite 
longo; także; altaria donis dary 
na ołtarzach; 2) budować, muro¬ 
wać, stawić, acerrum, pyrain; 
tuguria iatere; domum, templa, ag- 
geres; structnm esse sazo;—prze¬ 
noś. zamyślać, układać co skry¬ 
pt stawiać sidła, clam cousilia 
recuperandi regni; insi di as alicni; 
odium in alios, ściągać nienawiść; 
quid słruit? co kuuje, co zamy¬ 
śla? 3) szykować, urządzać, po¬ 
rządkować, aclem, copiu, arma¬ 
to* in rampo; Torba. 

StrfltWo, oiiig, i strutbio cainelus, 
i, m. struś. 

Btrfmo, i strymon, onis, r%. nę¬ 
ka w Tracyi; stąd; Strymftuus, 
a, um, odnoszący się do Strymo- 
nu, w ogóle: Tracki. 

Btudeo, studni, 2. gorliwie się o 
co starać, łożyć staranie, zajmo¬ 
wać się czćm, z przyp. 3- j*cu- 
niae, labori, Tirtuti; dińtiis ali- 
cujus (starać się kogo zbogacić); 
poet: z przyp. 2. non stndet tui, 
nie dba o ciebie; z przyp. 4. id, 
unum; hoc unum i t. p; często' 
z przyp. 4 i tryb. bez. gratnm se 
Tiden studeł; qui seso student 
pYaestare ceteris; także: ze spój. 
ut lub ne i tr. łącz., stndebat. pt 
excluderet; ne solus esset, studni; 
albo z tfb. bez. studeo sdre, 
pragnę wiedzieć, audlre; 2) we 
względzie naukowym: przykładać 
się, oddawać się, literis, aiicui 
scientiae; 3) sprzyjać komu, re¬ 
bus Atheniensinm 

Studiose, pnj/śt, gorliwie, usilnie, 
aisccre, andire. 

Studiósun, a, um, ubiegający się 
za czćm, starający się o co, ma- 
jąry w czćm upodobanie, z prz. 2. 
Tenandi aut pilae; nemorum cae- 
disąue feriuae; florum; 2) chci¬ 
wie uczący się, oddany naukom, 
dicendi, literarum, doctriuamm, 
także w ogóle: uczący się, cehors, 
poet; 3) przychyluy, sprzyjąjący, 
mei;existiraatioiiis raeae; rictoriae. 

Studium, ii. n. chęć wielka do 
czego, usilność, ardore studio Te¬ 
rn reperiendi; summo studio di- 
scere; skłonność do czego, wyla¬ 
nie się na co, suo quisqae studio 
marime dneitur, każdy się szcze- 
gólnićj powoduje swoją skłonno¬ 
ścią ; studiis alicnjus inserrire. od¬ 
dać się czyim ulubionym zajęciom; 
st. partium, stronnictwo; nauka, 
zajęcie się naukami, in studiis Ti- 
t&m egi; st juris, doebinae; stu- 
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dia liberalia, cirilia; stadiiB illu 
te dare. 

Btulte, przytł. głupio, nierozsądnie. 
StultUła, ae, i. głupstwo, niero- 
znm, nierozsądek. 

etulfcu, », nm, głupi, nierozsą¬ 
dny, niebaczny; ruczotc. głupiec, 
stultoTum plena raat omaia. 

Btwpw, patrz stuppa. 
BtopdfiMio, fcci, factum, 3 (na 
Btr. Wur. 8tupef>o, faotus, fieri), 
odurzyć, w zadziwienie wprawić; 
sttpefactas, zdumiony, osłupiały, 

atupoo, stopni, 2. osłupieć, tra¬ 
cić zmysły, czucie, qdam semi- 
somnis atuperet; zdumiewać się, 
przypatrywać się z podziwieniem, 
in Turao, in tabulis; poet: z 4 
przyp. domom stupet; stupendus 
podziwienla godny; eaptt (triłmni 
plebis) et stupeates animi, zdu¬ 
mieni; 2 i atawać się bezczynnym, 
ustawać, zatrzymać się, stupentla 
membra, zdrętwiałe; stapu«runt 
verba palato; stupento seditione. 

Btnpeaoo, £re, osłupióć, zdumie¬ 
wać się. 

Btapetu, patrz stuppeus. 
Bkupidltaa, Stis, I. głupstwo, nie- 
raztttt. 

Btutrtdua, a, urn, odurzony, zdu¬ 
miały, tępy, głupi. 

Stotpor, ófis, m. odurzenie, tępość 
omysłn, zdumienie; 2) moczu łość, 
odrętwiałość, linguae; seasus; in 
corpore. 

Btnppa, ae, i. zgrzeble, pakuły. 
8 tup pens, a, om, zgrzebny, 
atu pro, 1. zgwałcić, zhańbić. 
Btuprum, i, a. zgwałcenie niewia¬ 
sty, et. afferre, inferre lub offerre 
alicui, dopuścić się gwałtu; st 
snstinerc, ponieść gwałt; stupri 
co nsu eto di nem babere cum aliquo. 

Sturnua, i, «•- szpak. 
Stygiua, patrz Styx. 
Stylus, patrz stilus. 

BtymphJUoa, i -us, i, m. jezioro, 
rzeka i miasto w Arkadyi; stąd: 
Stympbalis, Tdis, i. należąca do 
Stymfalu, undae. 

Sty z, Stygts, i Stygos, i. źródło 
w Arkadyi; 2) jezioro lub bagno 
w krainie podzicmnćj, na które 
zaklinali się bogowie. Stygłaś ju- 
rarimns undas; rides Stygiam pa- 
ludem, dii cujms jurare timent et 
fałiere nomen; 2) poeŁ: kraina 
podziemna, piekło, aliquem ad 
Styga dare lub mit tero; stąd: Sty- 
gins, a, um, odnoszący się do 
Styksu, piekielny, lncoe Stygios 
aspicies; rex Stygios rc Pluto; — 
przenoś, straszny, smutny, u poet 

Sn&da, ae. patrz nu ad os. 
Suadila, ae, i. bogini wymowy; 
takie: nakłamanie, namawianie. 

Buadeo, suasi, soasnm, 2. radzić, 
alicui; susdere aibi, przekonać 
się, niai mihi ab adolescentia sua- 
sissem, gdybym nie nabrał prze¬ 
konania; zwykle w znacz, przech. 
namawiać doradzać, legom, pa¬ 
com; auadent cadentia sidera so- 
mnos (skłaniają do spoczynku); 
z tr. bez. suadebo inceudere odo- 
res; ze spój. ut lub ne i tr. łącz. 
lub samym tryb. łącz., su ad es, ul 
pętam: se auadere, Pbamabazo 
negotium darot. 

Suidoa, a. um, doradzający; tu¬ 
czów. Suada, ae, i. bogini wymo¬ 
wy, namawiania, przekonywania, 

suaslo, ónis, i, radzenie, mowa 
którćj przedmiotem jest doradza¬ 
nie, zachęcanie, s. legis. 

Suaaor, oris, in doradzca, dedi- 
tionis, legis; repulsis malis sua- 
goribus. 

Suaaus, ns, m, rada 
SuavUóquen», tis, przyjemnie mó¬ 

wiący. 
Suavilóquefltia, ae, t przyjemne 

mówienie. 
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Boftirior, 1. całować, aliąudin. 
Sarnio, e, przyjemny, mUy, odor, 
senno; przysl suare, przyjemnie, 
*aave resonat Iocoj , poet 

Oaoritoa, itis, i. przyjemność, 
wdzięk, cibi, odorom; oris ©tro¬ 
cie, eermonom, humanitatis. 

Saftviter, przyst. przyjemnie, milo, 
loqoi; qnam s. roluptas sensibus 
Handiatur. 

SuawitOdo, Tnie, i. — suaritas. 
Suarfom, ii, u. usta; 2) całus, 
fioarium alicui dare. 

Sub, przytm. I) rządzi przyp. 6, 
na pyt. gdzie? pod, ossa ejus gub 
colomna sita sunt; g. terra babi- 
taro; s. pellibus biemare; ritam 
s. diro agere; poot: silris inren- 
ta sub altis (w lasach); Tidimue 
obscuris primam sub yallibus ur- 
bem; także: ze slow. oznaczające- 
mi poruszenie, sub jago mittere; 
sub terra rivi demissi sunt; poet: 
monte sub aerio; dla oznaczenia 
blizkości: pod, tuż przy, sub mon¬ 
te esse, considere; s. moenibue 
esse; s. septentrionibns positum 
esse (ku pólnócy); poet.: Eurya- 
lumąue Helymus sequitur, quo de- 
inde s. ipso eęce rolat — Diores 
(tui za nim); — przenoś, aj s. ar¬ 
mia esse, manere, haber© legio- 
neg pod bronią; sub onere esse; 
legionem s. sacrinis adoriri, napaść 
na legion obarczony tlomokami; 
g. corona, s. basta rendere; s. no- 
mine pacis belłum iatet; s. manu 
esse, być na doręczu; s. jactu te- 
li esse, na donośność wystrzału; 
s. oculis, przed oczyma; s. sini-^ 
stra Britanniam relictam conspe- 
xit. na lewćj stronie; b) dla oka¬ 
zania podwładności: pod, sub ali- 
quo agere, militare (pod czyjero 
dowództwem, pod cryjemi rozka¬ 
zami); s. eo, s. hoc (pod jego pa¬ 

nowaniem); u. rege (za panowania 
króla); s. imperio, regno, ditione 
atque imperio alicujus; s. tutela; 
cj u poet i póź. proz. pod, na, 
przy, Bacchi s. nomine risit, u- 
smiechnął się na wspomnienie 
imienia Bachusa; s. hac conditio- 
ne; s. spocie renationis; s. belli 
denunciatione; 2) w czasie: przy 
oznaczeniu zdarzenia, które miało 
miejsce, aj albo jednocześnie z dru- 
gićm, podczas, za, w przeciągu: 
qui s. divo Hadriano perpetuum 
composuit ©dictum; ne sub ipsa 
profectione militee oppidum irrnm- 
perent; b) albo w czasie zbliżo¬ 
nym, graniczącym, około, tuż 
przed, sub luce urbem ingressuŁ; 
ezcesserunt urbe sub ad renta Ro- 
manonim. II) z przypadkiem 4. 
przedmiotu: 1) w przestrzeni: na 
pyt dokąd? pod, s. jugum mitte¬ 
re; — przenoś, a) sub sensum ca- 
dere; s. sen sus subjectus esse; s. 
judicium sapientis cadcre; b) dla 
okazania podległości: pod, sub po- 
testatem redigerd; s. legis rincu- 
ia conjicere aliquid; c) przy ozna¬ 
czeniu blizkości: pod, tuż przy, 
sub ipsum murum fons prorumpe- 
bat; gub montom; s. aciemsucce- 
dere; arat finem s. utrumque co- 
lonus; sub ictum reuire; u ma- 
num submittere; 2) w czasie: ma¬ 
ło co przedtćm, pod, zaraz po, 
ku, około, sub ortum ferme lucis, 
prawie na świtaniu; sub noctem, 
pod noc, s. resperum, ku wieczo¬ 
rowi; s. finem certaminis, pod ko¬ 
niec walki; s. haeo dicta, zaraz 
po tych słowach; s. eas (literas) 
statim recitatae sunt tuae. 

Bubabsurde, przytł. nieco niedo¬ 
rzecznie. 

Bubabsurdua, a. um, nioco nie¬ 
dorzeczny, zdrożny, opaczny, nie¬ 
stosowny. 
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SubaoefUo • 1- nieco obwiniać, ga¬ 
nić, discessum; aiiqnem. 

Subaotio, ónis, i. uksztalcenie, in- 
eenii. 

SubagreatlB, ef nieco wieśniaczy, 
mniej polerowny. 

Subalarifls e, będący pod pachą, 
telum. 

3ubftmaru6, a, um, nieco gorzki, 
gorzkawy. 

Subarroganter, przysł. nieco du¬ 
mnie, hardo, zuchwale. 

Subauncultc, kro, podsłuchiwać, vi- 
den tur subauscultare, quae loquor. 

Subcent- patrz succent-. 
Rubcin* patrz succin-. 
Subcisiv- patrz succisiv~. 
Subcontumellóse, przysł. nieco o- 

belżywie, aliąuem tractarc. 
8ubcre«oo, patrz succresco. 
Suborispua, a, um, nieco kędzie¬ 
rzawy. 

Suboubo i subcumbo, patrz suce-. 
Subdebllitfttua, a, um, nieco osła¬ 
biony; zrażony. 

Subdeficio, ere, powoli ustawać 
na siłach. 

SubdifiicIliB, e nieco trudny, 
quaestio. 

SubdiCido t Ćre, mnićj ufać; nie¬ 
dowierzać. 

8ubditIoiu«, a, um, podsunięty, 
nieprawy, fałszywy. 

Subdo, dTdi, ditum, 3. poddać, pod¬ 
łożyć, ignes, saxa; z prz. 3. faces 
urbi, podpalić miasto; se aquis, 
zanurzyć się; caicaria equo, zwie¬ 
rać ostrogami; subditis calcaribus; 
radiis juga suhdita matutinis, le¬ 
żące w stronie wscfcodmćj; stimu- 
los ingenio, dodać bodźca; ignem 
seditioni, podżegać do buntu; ali- 
cui spiritus, dodać odwagi; ali- 
cui, acriores ad studia dicoudi fa¬ 
ces, zachęcić; podbić, ujaTzmić, 
u póżn. pia.; 2) podstawić kogo 
w czyje miejsce, judicem in lo¬ 

cum alicujus; podstawić dla oszu¬ 
kania, aliquem iu alicujus locum; 
subditus filius. 

Subdóceo, Cro, poduczać. 
Subdóle, przysł. nieco chytro, zdra¬ 

dliwie. 
Subdólua, a, um, nieco chytry, 
zdradliwy, podstępny, oratio- 

8ubdubito, &re. wątpić nieco, te 
subdubitare, qua essem — volun- 
tatc. 

SubdUco, duxi, duetum, 3. wycią¬ 
gnąć z pod kogo, zabrać, fidurn 
ensem capiti: usunąć, zabrać, ocu- 
lis subduci; lapides ex tu ni: ali- 
quid furto, ukraść; mensam, po- 
culnm; zatrzćc, vestigium; zwi¬ 
nąć, spuścić, rela; clam sc; se 
de curriculo, usunąć się, wym¬ 
knąć się; poet: Se subducere col- 
les incipiunt, zaczynają się zni¬ 
żać, giną dla oka; uprowadzić, 
wyprowadzić, odciągnąć, cohortes 
a dextro cornu; equites ex acie; 
copias in montem, in proximum 
collem; in urbem; militos in pri- 
mam aciem; aliquem in concio- 
nem; snbduci ex acie {potajemnie 
się oddalić); — przonoś. s. ratio- 
nem, policzyć, zliczyć w jedno, 
obrachować, rozważyć; także: cal- 
culos, summam; subducta ratione, 
obrachowawszy, rozważywszy; 2) 
podciągnąć, podjąć, podnieść w gó¬ 
rę, cataractam in tantum altitn- 
dinis; tunicas; 3) sprowadzić, ścią¬ 
gnąć na ląd, naves in aridum lnb 
samo naves, classem. 

Subductio, ćnis, z. wyciąganie 
okrętu na ląd; 2) obrachowauie. 

8ubduruB, a, um, nieco twardy. 
Subśdo, edi, 3. podjadać. 
8ubeo, ivi, lub ii. Itum, Ire, po¬ 

dejść, wejść pod co, tectum, 
aquas, rirgulta, cavum; operta 
teiluris; luna sub orbem solis sub- 
it; lenam; schylić się dla diwi- 
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gania czego, wziąć co na siebie, 
dźwigać, od os, lecticam; paren- 
tem hnmeris i feretro, n poot;— 
przenoś, a) podpadać, dostawać 
sic, podlegać, yerba aub acumen 
stili aubeant; b) być wystawionym 
na co, cierpićć, ponosić, dozna¬ 
wać, tempeetatem, laboros, peri- 
culum, dolorem, casum, poenas, 
jndicinm, inridiam, cniciatam vo- 
lnntańum 5 t. p.; poet.: curram, 
dać się zaprządz; 2) nadejść, zbli¬ 
żyć się, ad urbem; mnros; na¬ 
paść, uderzyć po nieprzyjacielsko, 
Herbcsum, moenia; o wodzie: 
podpływać, rozlewać się pod czćm, 
nbi mazimo montcs Trasimenus 
subit; radices potrać; leni tractu;— 
przenoś, napadać, subeunt morbi; 
przypominać co sebie, subennt 
Torba, subit cari genitoris imago; 
snbit illius fristissima noctis ima¬ 
ge; subiit cogitatio animum; su¬ 
biit Crensa ct domus; spes ani- 
mnm menm subibat (spodziewałem 
się); z 4 przyp. i tryb. bez.; 3) 
wchodzić, wstępować, włazić, do¬ 
stać się, collem, muros; oodem 
amne 8.; adrersum flnmen; poet.: 
orbem medium Nox subibat (była 
północ); herbae snbennt, wyrasta¬ 
ją; 4) zająć czyje miejsce, primae 
logion i tertia subiit; poet: fnrcas 
snbiero colnmnae; subiit srgentea 
proles. 

Buber, ćric, n. drzewo korkowe. 
Snbf- patrz suff-. 
Bubg- patrz sugg-. 
Subhorrłdus, a, um, nieco szorst¬ 
ki, mnićj wykształcony. 

Sabino, cg\ actum, 3. podbić, po¬ 
konać, ujarzmić, nationes, tertiam 
partem orbis terrarnm; cnncta ter- 
rarnm subacta; 2) zapędzić, na?cs 
ad castcllam; poet: ratem conto, 
popychać; przymusić, nakłonić, 
przywieść do czego, hostes ad de- 

Subjeotio 

ditionem; famę ad deditionem; mę¬ 
tu subactus;insidiis; t tr. bez. am- 
bitio mnltos falsoa fieri snbegit; ze 
spój. ut i tr. łącz., potest snbigere, 
ut seamet; 3) pędzić w górę, lem- 
bnm adyersoflumine, poet ;4)upra- 
wiać, obrabiać, arraaratris; gle- 
bas; ostrzyć, eecures in cote, 
poet.; — przenoś, kształcić umyało- 
wo, boinines subacti, ingeaimm 
subactum. 

Bubimpftdeni, tis mnićj wsty¬ 
dliwy. 

Sublnanla, e, nioco próżny, pusty. 
Subinde, pnyił. wkrótce potćm; 
2) raz po raz. 

Subindo, ere, przydać, dodać. 
Babinsulsns, a, um, trochę nie¬ 
dorzeczny, 

Subinrideo, Cre, trochę zazdrościć, 
alicni: 2) trochę niei awidzićó. 

Bnbinyiaufl, a, um, nieco zniena¬ 
widzony, apud aliąnem. 

Babinwito, 1. poniekąd zapraszać. 
Bubirasoor, irasci, trochę się gnie¬ 

wać, breńtati literaram. 
Sublratus,a, um, trochę rozgnie¬ 

wany, alicni. 
Bnblt&rtus, a, um, naprędce ze¬ 
brany, exercitus. 

Sublto, pnytl. nagle, naprędce, 
szybko, ex oculis s. fngit; s. co- 
pias contrahere non potuit 

Bubitas, a,um, nagły, niespodzia¬ 
ny, bez przygotowania zrobiony, 
oratio; consiha; neczoir. mb i ta, 
oram, w. rzeczy nagłe, niespo¬ 
dziane; ad subita belli retentae 
oopiae, na nieprzewidziane wy¬ 
padki wojny zatrzymane wojska 

Subjeceo, jacui, 2. leżeć pod czćn. 
Subjeote, przy ił. uniżenie, pokor¬ 
nie, subjectissime eiponero. 

Bubjeotio, 5nls, t stawianie pod 
czćm, snb aspeetnm, na widok; 
2) podrobienie, testamenti; 3) do¬ 
danie, przytoczenie, rationi*. 
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Subjecto, are, podkładać, manna; 
stiinulos alicui, kłóć, dodawać 
bodźca, poct.; 2) podrzucać rzu¬ 
cać w górę, nigram alte subjeo- 
tat arenam. 

Bubjeotor, 6ris, m. podrzucający, 
podrabiający, testament!, fałszerz. 

Subjectne, a, um, leżący niżój, 
saris; CandaTiae; wystawiony, 
aąuiloni; — przenoś, poddany, pod¬ 
legły, ulegający, sewitio; parce- 
re subjectis; 2) graniczący % czćm, 
linia castrls subjectus; campus 
Tiae s.; insula ostio amnis s. 

Bubjiclo, jęci, jectum, 3. podkła¬ 
dać, podrzucać, igncm, sublicas, 
scutulas, rotas i t. p. łgnem lub 
ignes alicui rei; eplstolam sub 
pehinum lub pubino; sub aspec- 
tum lub ocnlis aliqnid; — prze¬ 
noś- a) w ogóle: ea, qnae sub sen- 
ms subjecta sunt, i zoczy, które 
podpadają pod zmysły; także: res 
quac snbjcctac sunt sensibus; bo¬ 
na sub praecone lub roci pracco- 
nis subjiccre, wystawiać na prze- 
daż publiczną; dodać, połączyć, 
sententiam sub tocc lub rem yo- 
ci; eogitationi sn&o aliąuid: zro¬ 
bić poddziały, dzielić np. rodzaje 
na gatunki i t. p.; partes gencri- 
bus; sub metum subjecta sunt pi- 
gritia, pudor i t. d.; perturbatio- 
nibus dnae partes snbjiciuntnr; 
to) poddać, podbić, hołdowniczym 
zrobić, aliipicin lub se imperio 
alicujus; Babyloniam alicui; Gal- 
Ha securibus subjecta; stąd: wy¬ 
stawić, narazić na co, narigatio- 
nem bierni, na burzę; marę est 
subjcctum ventis; terram ferro, 
orać; acelus odio; 2) podsunąć, 
poniżćj przy czćm postawić, tuż, 
obok położyć, założyć i t p. sub- 
jecto ad mentum gladio; muoro- 
nom; często w znacz- woj.: aclem 
collibus, casfcrfe alicujusj castra 

urbi; castris legiones; takie: aedos 
colli; podać, wręczyć, libellum 
alicui;—przenoś, podać, nastręczyć 
komu myśl, natchnąć, wlać i bp. 
consilia certiora; spem: quae do- 
lor ąnerentibus subjicit; snbji- 
ciens, quid diccrem; ąnidąuid subji¬ 
cit metus aut spes; 3) w górę 
podnosić, wyrzucać, tragulas In¬ 
ter currus; regem in eąuum; po- 
et.: corpora saltu in eąuos, wska- 
kiwać na konie; se s. lnb subiici, 
wznosić się, alnus se subjicit; lau- 
rus; 4) przytoczyć co w mowie, 
dodać, rationem: Tix pauca snbji- 
cio; quod subjicit; tum risum 
obortum Scipioni et snbjecisse; 5) 
postawić innego na czyjćm miej¬ 
scu, integTOs TUlneratls; podra¬ 
biać, fałszować, odmieniać, librom, 
testamenta; potajemnie poduszczać, 
podżegać, alląnem. 

Subjfugo, 1. podbijać pod moc, 
ujarzmiać, u póżn- pis. 

Subjmigo, junxi, junctiun, 3. za¬ 
przęgać, tigrescurm; — przonoś. 
podbić, ujarzmić, urbes eub im¬ 
perium; prorincias imperio altou- 
jos; slbi Tes; poei: uulli fas Itelo 
tantam subjungere gontem; 2) u- 
miościć, dołączyć, puppis TOstro 
Phrygios subjuncta leones; poet.; 

przenoś, połączyć, omnes artes 
oratori. 

Bublabor, lapsus, 3: upadać, spes 
Danaum; 2) wciskać się nieznacz¬ 
nie, iues udo subl&psa Teneno. 

Bttbl&te, prtytl. górnie, wznioMe, 
diccre; dumnie, chełpliwie, deso 
diccrc. 

Subifttio, 5nis, f. podniesienie, 
wzniosłość- animi. 

Subl&tue, a, um (od tollo) podnie¬ 
siony, clamor ad aethera, wznoszą¬ 
cy się pod niebiosa: — przenoś* 
pyszny, nadęty, z przyp. 6 ^to¬ 
rii, z powodu zwyclęztwa. 
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Bublego, lCgi, lectum, 3. zbierać 
co pod czćm, snblegit quodcum- 
que jacoret inutile, poet.; 2) pod¬ 
kradać, wykradać;—przenoś, pod¬ 
słuchiwać, quae sublegi tacitus 
tibi carmioa nuper; 3) podstawić, 
obrać kogo na czyje miejsce, in 
locum demortui aliquem; senatum. 

8ublevatio, ónis, r. ułatwienie, ulga. 
6ublevo, 1. podnosić, podźwignąć, 
aliąuem stratum ad pedes; se; 
eublcrari ab aliquo; ab iis suble- 
vatus murum ascendit; Aeneas 
terra sublevat ipsnm; — przenoś. 
*) umniejszyć, ulżyć, złagodzić, 
laborem militum; pericula inopiam, 
res adversas, ofieusionem, calami- 
tates, fortunain; i t. p.; h) we¬ 
sprzeć, dopomódz, caus&m inimici; 
fugam alicujus peoania; alios; 
tantis implicatum rebus; vicinos, 
patriam (pecunia). 

8ublioa,ae, i. pal, podpora. 
Sublioiua, a, urn, na palach zbu¬ 
dowany, pons. 

Biiblig&culum, i, n. fartuch, 
fiubligo, 1. podwiązać; 2) przypa¬ 

dać, lateri ensem 
Oublimla, 6, rzadko sublitnus, a, 

um, wysoki, wzniosły, columna, 
eacumen montis; fastigium; wy¬ 
soko będący, subtimis cyrru; sub- 
limes in equis redeunt, sublimis 
abiit, wzniósł się w powietrze; 
r tęczo w. in sublime eitollcre, w gó¬ 
rę podnieść-, pizyal sublime, wy¬ 
soko, s. putrescero; często: subLi- 
me ferri, wysoko się wznosić; — 
przenoś, wzniosły, wspaniały, zna¬ 
komity, świetny, ńr, mens, nomen; 
sublimia cures; górny, szczytny, 
carmen, vcrsus. [niosłość. 

Bublimita*, atitr, i. wysokość, wy- 
Subiimiter, przyst wysoko. 
Sublimua, a, urn, patrz sublimis. 
Sublino, lEri, lltum, podmazac, 
namaścić, lekko farbą pociągnąć. 

Subldceo, luxi, 2. trochę jaśnieć, 
przebijać się jak światło, crepus- 
cula. 

Subluo, lui, lOtum, 3. podmywać; 
o rzekach: podrywać, podbierać, 
eollis radiccs flumina subluebant. 
mon tern flumen sublnebat. 

Subluatrie, e, trochę świecący. 
Submergo, mersi, mersum, 3. za¬ 

topić, zanurzyć, navem, homines 
ponto; equus submersus; submer- 
sas obrue puppes 

Submlniatro, 1. dostarczać, pod¬ 
dawać, dawać, właś. i przenoś., 
tela clam; frumentum; adjumenta 
atque omameuta arti; auiilia ho- 
stibus. 

JSubmisse, przysl. pokornie, uniże¬ 
nie, skromnie, bez dumy, snppli- 
care . submissins nos geramus-, 2ł 
łagodnie, powolnie, dicere. 

Submiselo, uuis, z. zniżenie, spusz¬ 
czenie, w przeciwieństwie do ela- 
tio; 2) łagodność, powolność, to- 
ci8, orationis- 

Submiasua, a, um, nachylony, zni¬ 
żony, nizki, yerte*; submissiores, 
mający postawę więcej nachylo¬ 
ną; — przenoś. <r) skromny, po¬ 
korny, orano; cmtates submissio- 
res calamitate; tendere submissas 
manus; w złej myśli: podły, nik¬ 
czemny, submissum vivere; ne 
quid humile, submissum faciamus; 
b) o mowie i mówcy: cichy, spo- 
kojny, powolny, łagodny, skromny, 
vox; orator, submissa dicere, o ma¬ 
łych rzeczach. 

Bubmitto, misi, missum, 3. po¬ 
stawić, umieścić pod czem, pod¬ 
sadzić, — przenoś, poddać, ani- 
mos amoti; se culpae, dopuście 
się wykroczenia, przewinienia; 2) 
cichaczem, potajemnie, posłać, ali- 
quem; ad puppillae matrem sub- 
mittebat; także w ogóle: posłać, 
nadesłać, subsidia alicui; allquem 
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aljcui subsldio: jurentutem ad bel- 
lum; laborantibus anxiliuro; mi- 
lites auiilio; 3) podnieść do gó¬ 
ry;—przenoś. a) wydawać, rodzić, 
uon monstrum submisere Colchi 
majus; b) hodować, ritnlos, tau- 
ros, pullos eąuoram, monstrum; 
4) zniżyć, se ad pedea, upaść do 
nóg; spuście, fasces, clipeum; — 
przenoś, o mowie: multum s., sła¬ 
bo, niedosadnie mówić; złożyć, 
zwolnić, zaniechazaprzestać, fu- 
rorern, poet.; uniżyć, se; se ali- 
cui; animum lub animos s., stra¬ 
cić odwagę; imperium allcui, zo¬ 
stawić, ustąpić, przyznać. 

Bubmoleste, przysl nieco przykro, 
nieprzyjemnie. 

Bubmoiestus» a, urn, trochę przy¬ 
kry, nieprzyjemny. 

Submoroaufl, a, om, nieco dzi¬ 
waczny, zrzęd ny. 

Submótor, oris, m. usuwający, ro¬ 
biący miejsce (o liktorach). 

8ubmoveo, móri, mOtum, odda¬ 
lać, odpędzać, odpychać, usuwać, 
aliąuem; ex muro ; ex agro; ab 
Alpibus in Italiam; a porta; a re- 
publica, a bello; patria, nostros 
longius; sub Aibim flnvium; ul¬ 
tra fihennm; copias procul amne; 
submoto Lysandro; szczegół, o lik- 
torącb, którzy spędzali lud i dro¬ 
gi dla zrobienia miejsca przecho¬ 
dzącym konsulom i t. p.; submo- 
re tuibam; populum; submoreri 
jubet; aubmoto, gdy zrobiono 
miejsce; 2) litora, zabudować; — 
przenoś, wstrzymywać, improbos 
maleficio. 

Submtlto, Łre, zamieniać, rerba 
pro verbis. 

Subnaaoor, nStus, 3. wyrastać. 
Subnecto, uexui, neium, 3- przy¬ 

wiązać, przyczepić, relum anten- 
nis; podpiąć, cingula mammae: 
fibula vestem; — puenoś. u pó/n. 

pis. przytoczyć co w mowie, do¬ 
dać, fabulam; deinde callide sub- 
nectit. 

SubnAffo, Sre, po częśoi zaprzeczać: 
odmawiać. 

Subnixu8, a, um, oparty naczćm, 
solio alte subnixa; poet: mitra 
mentum subuixus, mający pod¬ 
wiązaną-; — przenoś, a) polega¬ 
jący na czćm, ufny, auxiliis; 
pyszny, hardy, rictoriS. 

Subnuba, ae, i. wspólzalotnica. 
Subnubilua, a, um, nieco po¬ 

chmurny, nox. 
8ubo, Sre, czuć popęd płciowy. 
Subobsooenno, a, um, nieco brzyd¬ 
ki, sprosny, na wszeteczność za¬ 
krawający. 

SubobeoCims, a, um, trochę cie¬ 
mny, breves et ob cam ipsam 
causam subobsenri. 

óubodióaus, a, um; trochę przy¬ 
kry, znienawidzony. 

Buboffendo, Sre, nieco zawadzić; 
uchybić, zawinić, apud aliąuem. 

Subóleo, Sre, trochę pachnąć, (hoc) 
subolet mibi, lub samo subolet, 
domyślam się, przeczuwam. 

Subóles, is, ż. odrostek, latorośl; 
o ludziach: potomek, plemiennik, 
dziecię; w ogóle: potomstwo, b. 
stirpis; subolem producere, pro- 
pagare; poet.: hircus s. gregis. 

Subólesoo, Sre, dorastać, podra- 
stać, jurentutem subolescentem. 

Buborno, t. opatrzyć, obdarzyć, 
aliąuem pecuuia: a natura subor- 
natus; 2) namówić w zamiarze 
szkodzenia komu, falsum testem; 
accusatorem; ąuuin adversus Cha- 
retem eum subornaret: aliąuem in 
caput alicujus; aliąuem in bel- 
luin; homiuem subomatis, ąui di- 
cat; mi litem subornant, ut Syra- 
cusas perferat nuncium. 

Subp-, patrz supp.- 
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Subrancidus, a, um, nagniły, przy- 
śmiardly, caro. 

Subraucus, a, um, trochę chra¬ 
pliwy, vox. 

Subrefectus, a, om, trochę na¬ 
prawiony, pokrzepiony. 

Subremigo, are, robić wiosłami, 
płynąć za kim. 

Subreuo, repsi, reptum, 3. podła¬ 
zić, wmykać się, wciskać się, sub ta- 
bnlas; moenia;—przenoś, somnus 
in oculos subrepit, wkrada sie. 

Subrideo, rTsi, rTsum, 2. uśmie¬ 
chać się, subridens mixta Mezen- 
tius ira. fsznie. 

Subridicule, j>r2ysł. trochę śmie- 
Subrlgo, lub surrigo, zwykle sur- 

gO, surrexi, surrectum, 3. wypro¬ 
stować, podnieść w górę, subri- 
gere aores, subrecto mucrone; 2) 
nieprzech. surgere, powstać, pod¬ 
nieść, e lcctnlo, lub samo s. an¬ 
tę lucern, cum die. łiumo, toro; 
poet.: ab Arpis Tydides (przybył, 
pokazał się); ad aetherias auras 
(przyjść na świat), o mówcy; po¬ 
wstać, podnieść się, wystąpić, ad 
dicendum: poct.: surgit ad hos 
Ajax; — przenoś, a) pokazać się, 
zaczynać się, surgit dies, sol, 
nox, ventus f powstaje), messis, po¬ 
gna, discordia, ira i t. p.; b) po¬ 
wstawać , wznosić się, moenia, arx 
norae Carthaginis; lapidosos sur¬ 
gere montes; wzrastać, per spes 
surgentis Juli. 

Bubringor, ringi, nieco się gnie¬ 
wać, dąsać. 

Subripio, patrz surripio. 
Subrógo, 1- wybrać na czyje miej¬ 
sce, nec collcgam snbrogasset in 
locum Bruti; cni legam sibi; ad 
consules snbrogandos. 

Subrostrlni, orum, m. włóczący 
się cały dzień na placu publicz¬ 
nym koło mównicy rostra zwanćj, 
nowiniarze, próżniacy. 

Subrubeo, Pre, trochę się czer¬ 
wienić. 

Subruo, rui, rutum, 3 podkopać, 
obalić, wywrócić, zburzyć, znisz¬ 
czyć, murum (ab. imo): arbores 
a radicibus; muros cuniculis; mu¬ 
rum admotis testudinibus; subro- 
ta turris; — przenoś, libertatem; 
reges muneribus. 

Subrustieua, a, um, zakrawający 
na wieśniaka. 

Subscribo, scripsi, scriptum, 3. 
pisać co pod czćm, podpisać ali- 
quid, haec libello; statuis; z nast. 
4 przyp. i tr. bez.; o cenzorze: 
istam c&usam a., napisać przyczy¬ 
nę, pod nazwiskiem tego, które¬ 
mu daje naganę; o oskarżycielu; 
pod skargą napisać swoje imię, 
causam parricidii; podać skargę, 
in aliquem; subscripsit, quod is 
pccuniam acccpissct i t. d; o współ- 
oskarżycielu: skargę przez główne¬ 
go oskarżyciela podaną podpisem 
swoim stwierdzać, neminem neque 
suo nominę neque subscribens ac- 
cusavit; — przenoś, popierać, przy¬ 
stawać na co, potakiwać, potwier¬ 
dzać, irae Caesaris; odiis; 2) wy¬ 
kazać, spisać, zapisać, numerum. 

Subscriptio, ónis, f. podpis; aj 
o cenzorze: uzasadnienie objawio- 
nćj nagany, ceusoria, ó) skarga są¬ 
dowa na piśmie opatrzona podpi¬ 
sem oskarżyciela, porów, subseń- 
bo; podpisanie jakiego aktu z wy¬ 
mienieniem zawartćj w nim treści. 

Bubecriptor, Cris, m. oskarżyciel 
dodatkowy, który się na sksrdze 
przez kogo podanej podpisuje, ac- 
cusatore Lentulo subscriptoribus- 
qne ejus. 

Subseoiwus, patrz subsicirus. 
8Ubueco, sećui, sectum, 1. podci¬ 
nać. 

Bubsellium, ii, n. ława, siedzenie 
niższe, szczegół, dla sędziów, o- 
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skmrżycieli i obrońców; — stąd 
pTzeooś. sąd, accusat ad subsellis; 
homo a subselliis; rersatus in 
utrisąue subselliis, w sądach pry¬ 
watnych i publicznych; judicatio 
lougi aubscilii, długie naradzanie 
się. 

8ubaequor, seąuutus 1 seeutus, 3. 
tui, bezpośrednio, natychmiast na¬ 
stępować, postępować, nostri ne- 
que signa subseąui poterant; ali- 
quem furtim; — przenoś, towa¬ 
rzyszyć, hos motus subseąui de¬ 
bet gestus; iść za czyjem zdaniem, 
stosować się do czego, aliąuem, 
libertus tuus su o sermone subse- 
catus est humanitatem literarum 
nurom. 

Babmoiyua, a, um, odcięty, tem- 
pora subsicira, czas pozostały od 
głównego zatrudnienia; opera snbs. 
Tobota podrzędna, dorywcza, wy¬ 
konana w czasie wolnym od głó¬ 
wnych aajęć. 

SubaidlArius, a, um, odwodowy; 
pomocniczy, posiłkowy, cohortes, 
acios, milites, naves; nemie. 
subaidiarii, oram, m. wojaka od¬ 
wodowe. 

Subaidtor, Eri, być na odwodzie, 
posiłkować. 

Bubudium, ii, n. wojsko odwodo¬ 
we, posiłkowe, szczegół, żołnie¬ 
rze zwani triarii, nąjczęścićj w licz. 

subsidia et secundam aciem 
adorrtos; acies fulta aubsidiis; 2) 
miejsce wojska odwodowego, legio 
in subsidio posita; reliąua signa 
in subsidio aretius collocat; 3j po¬ 
moc wojenna, posiłki, zwykle 
w licz. poj. subsidium submittere, 
ferre; subsidio ducere, ire, veni- 
re; 4) w ogóle: wszelka pomoc, 
ratunek, neo tibi subsidio sit no¬ 
men; subsidium senectuti parare, 

Subsido, sćdi, sessum, 3. przy¬ 
siadać, usiąść, o ludziach i zwie¬ 

rzętach; 2) czatować na co, in i*- 
sidlis, in eo loco; takie: zprz.4. 
deiictam Asiam, poet.; — przenoś, 
zniżyć się, jussit subsidere raiłeś; 
Uspokajać się, undae subsidunt; 
aąua subsidit; 2) osiadać, zatrzy¬ 
mać się, in na, in Sicitia. 

Subsiffno, 1 podpisać; wnieść do 
zapisu, praedia apud aerarinm. 

8ub«ilto, silui, 4- podskakiwać. 
SubaUto, stlti, 3. zatrzymać, mli- 
quem; 2) nieprzech. a) zatrzymać 
się, in itinere; tacita substitit un- 
da; o okrętach: ad insulam Tau- 
ridcm; substitit lingua timore; — 
przenoś, ustać, uspokoić się, sub¬ 
stitit clamor* poet.; b) zostać gdzie, 
bawić, in eodem loco: biduum 
apud aliąuem; paucos dies; dia- 
tius; c) opierać się, opór stawić, 
alicui, clipeo; quod neque anco- 
rae funesąue subsisterent, no- 
que-*, — przenoś, wytrzymać, po¬ 
dołać, wystarczyć, sumptmi- 

Subsortior, 4. na nowo losom obie¬ 
rać, judices. 

Bubsortitio, ónls, & powtórne wy¬ 
bieranie losem, judicum. 

Substantla, ae, i. istota, byt, pa- 
ternorum bonorum, u późn. pis. 

Bubsterno, strari, strstum, 3. pod¬ 
ścielać, podkładać, cinnama; na 
str. bier. leżeć pod czem, substri- 
tus alicui: — przenoś, poddawać, 
omne corporeum animo; .2) wy¬ 
ścielać, nidos mollissime; mm 
glareE. 

Subitituo, siitui, stitStum, 3. pod¬ 
kładać, podstawiać; — przenoś, 
przedstawiać, wyobrażać, substi- 
tuerat animo speciem . corporis 
amplam; 2) stawić kogo w czyje 
miejsce, lub rzecz jaką w miejsce 
innćj, ut alinm in locum ejus sub- 
stituereul; aliąuem alicui: aliąuem 
pro aliąao; aiiąuid pro ałiąua re; 
aliąuem renm crimiuis, zwalić 
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Aa kogo winę; 3) sławić co przy 
czćm, podle, w pobliżu, armatu- 
ras leres post elephantos. 

Substo, ftre, zostać, wytrwać. 
Subatrlotui, a, um,szczupły, chu¬ 
dy, ciasny, ściągnięty. 

Substringo, strinii, strictum, 3. 
podwiązać, podciągnąć w górę, 
capttt eqni loro altius; poeU au¬ 
rom substrine loquaci, nadstaw 
ucha gadule. 

Substruotio, ónis, i. fundament 
bodowy; 2) budowa, substructio- 
num mol es; theatrum substructio- 
nibus maziom. 

Substruo, struzi, structum, 3. fon- 
dament do budowy założyć, z grun¬ 
tu budować, Capitolium; 2) bru¬ 
kować, riąm glareS. 

Subaumf fui, esse, być pod czćm, 
leićć niźćj, nigra snbest lingua 
pal&to, poet.; — przenoś, być 
w czćm, ukrywać się, subest cau- 
«a, ratio, snspicio; nihil doli, 
mali i t p.; 2) być w blizkości, 
subest mons, classis, hiems, nor, 
dies, templa mań subsunt, noc 
ńcina subest taberaa. 

Bubauo, aui, siitum, 3. podszyć, 
przyszyć poniżćj, subsuta instita 
restes, uoet. 

SubtSmen.Tnis, n. wątek, osnowa 
w tkaniu; poet.: o nici Park, un- 
de tibl reditnrn certo snbtemine 
Parcae mpere. 

Bubter, 1) pnysl pod, niźćj, u 
doln, esse; 2) przyim. pod, % 4 
przyp. na pyt. dokąd; z 6 na pyt. 
gdzie? subter fastigia duzit; sub- 
ter imas ablata carernas; ś. testu- 
dine. 

BubteroutAneua, a, um, zaskórny, 
morbus, wodna puchlina. 

Subterfugio, fOgi. fngltum, 3. 
wymknąć się, unikać, uchronić 
się, uchodzić, peńculum, poenam 
aut calamitatem. 

SubterlAbor, lapsus, 3. podsuwać 
się, podpłynąć, z 4 przyp. fluc- 
tus subterlabere Sicanos: 2} om* 
knąć, navis subterlabens. 

Subterraneus, a, um, podziemny, 
specu 8. 

Subteraeco, Sre, przecinać n spodu. 
Subtezo, texui, tertum, 3. ode¬ 
tkać (o-tkaczu); — przenoś, a) za¬ 
wlec, zaciągnąć u spodu, nubes 
soli, poet.; b) okryć, coelum fli¬ 
mo, zaćmić niebo dymem; 2) do- 
tkać; — przenoś, dodać, dołączyć 
w mowie, origininem famili&rnm; 
z 4 przyp. i tryb. bez., subteruit 
fabuła© huic legatos interrogatos 
esse. 

Subtilia, e, cienki, szczupły; — 
przenoś, a) delikatny, wytworny, 
palatum; b) delikatny, przenikli¬ 
wy, judicium; sagaz et admodum 
subtilis ingenio; c) ścisły, dokła¬ 
dny, gruntowny, deseń ptio, defi- 
nitio, eplstolae; odznaczający się 
dobrym smakiem, renustas; d) 
prosty, niewykwintny, dobitny, 
dicendl genns; oratio; takie o pi¬ 
sarzach: subtilis oratione; dispo- 
tator subtilis. 

Subtilitu, Jtis, I. cienkość; — 
przenoś, a) bystTOŚć, przenikli¬ 
wość, dokładność, gruntowność, 
dobitność, disserendi, disputandi, 
sententiarum; b) uaturalność, nie- 
wykwintność, orationis. 

Subtiliter, przyst. cienko, delika¬ 
tnie; — przenoś, a) dokładnie, 
gruntownie, przenikliwie, judica- 
re, disputare, scribere, numerum 
erseąui; b) poprostu, bezozdobnie, 
dicere. 

Bubtimeo, Sre, lękać się nieco. 
Subtraho, trari, trać tum, 3. wycią¬ 

gnąć z pod czego, w ogóle: odjąć, 
usunąć, zabrać, wydrzćć, cibum 
alicui; pecuniam; bastatos er acie; 
milites ab deztro cornu; dediti- 
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cios; aliquem tormentis; aggerem 
cuniculis (zniszczyć za pomocą 
podkopów): impedimentafnga clan- 
destina; se snbtrahere aspcctui; 
takie: na str. bier, snbtrahitur so- 
lnm, morze usuwa się pod wio¬ 
słami, poct.; — przenoś, materiam 
fnrori; materiam consternntionis; 
cui jndicio eum mora subtraxit; 
vircs sub trąbit ipsc timor, eo a cu- 
ria et ab omni parte rcipublicae; 
s. nomen lub aliąnem, opuścić, 
nie wymienić, u późn. pis. 

Bubturpiculus, a, um, i snbtnr- 
pis, e, nieco szpetny. 

Bubtns, przysl. pod spodem, u 
dołu. 

Subucula, ae, i. koszula. 
Babula, ae, ż. szydło. 
Subfira, ae, i. jedna z najwięcćj 

ożywionych ulic w Rzymie; stąd: 
SuburSnus, Snburański, tribus. 

Suburb&nitae, fttis, i. okolica bliz- 
ka miasta. 

Suburbśnue, a, um, blizko miasta 
leżący, ager, fundns, rus; rze- 
amo. stiburbanum, i, n. posiad¬ 
łość wiejska blizko miasta, in sub- 
urbana amicorum deportare; sub- 
urbani, oram, tn. mieszkający 
blizko Rzymu. 

Suburbium, ii, n. przedmieście. 
Suburgeo, 5re, przypierać, naga¬ 
niać, napędzać, proram ad saxa. 

Suburra, patrs Su bura. 
Subrectio, Cnis, ż. przywożenie, 
dowóz, frumenti 

Subwecto, Łre, dowozić, podwo¬ 
zić, nieść, saxa humeris; corpora 
cymba. 

Subveho, vexi, vectum, 3. przy¬ 
wozić, dowozie, dostawiać, Phihp- 
pum adverso flnmine lembis sub- 
vectum; poet-: currn subrecta per 
agra; ad arces subrebi; frumentum 
fluvio Arari; commeatus ex Sa- 
mnio; subyecta ponto agmina. 

8ubvenio, vCni, Tentura, 4. przy¬ 
chodzić, nadchodzić; 2) przyno¬ 
sić pomoc, ratować, pomagać, in- 
nocentiae; provinciae; snbTenien- 
dum Adherbali censebant. 

Subwereor, eri, trochę się oba¬ 
wiać. 

Subverto, verti, versum, 3. wy¬ 
wracać, obalać, moles — prze¬ 
noś. niweczyć, znosić, leges ac 
libertatem; decretum consulis; ara- 
ritia hdem, probitatem ceterasque 
bonas artes subvertit. 

Subvexu», a, um, w kierunku uko¬ 
śnym wznoszący się. 

8ubvólo, Sre, podlatywać, in coe- 
lestem locum. 

Subwolwo, gre, toczyć w górę, ma- 
nibus saza. 

Suoced&neuB, a, um, zastępujący 
miejsce; rzeczow. zastępca, u póżn 
pisarzy. 

Bucofedo, cessi. cessum, 3. pod' 
chodzić, wchodzić pod co, sub 
urnbras, tumu Io terrae, tectis no- 
stris, poet ; tectnm; wciskać się, 
zachodzić, quo marę longius suc- 
cedit; — przenoś, aj brać co na 
siebie, oneri; b) poddać się, do- 
minationi; 2) przystępować, zbli¬ 
żać się, sub montem*. sub primam 
nciem; ad montes; muris lub mn- 
ros: tu mul um, portis; ad castr* 
hostium i t. p.; — przenoś, melius 
tempus succedit; 3) wchodzić na 
co, posuwać się wyżej, wzbijać 
się, wznosić się, in ardnom; alto 
coelo, poct.; 4) bezpośrednio na¬ 
stępować po kim w urzędzie, vo- 
luit ei succedere; in locum alb- 
cujus; quum in eum locum alii 
praetores successisscnt; pod wzglę¬ 
dem miejsca: ad altcr&m partem 
succedunt Ubii; o czasie: aetas 
aetati succedit; pod względem zna¬ 
czenia: magnitudini patriae; — 
przenoś, szczęścić się, powodzić 
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•lę, res nulU succeiserat; ai ex 
sententia suceesserit; neqae satis 
inceptis succederet; haac prespe- 
re succedebant 

Sueoendo, cendi, censum, 3. pod¬ 
palać, zapalać, turrem, aggerem, 
pontem, vimina, rogum, urbem;— 
przenoś, zapalić, amoie aUcujoa 
succensus. 

Suooenseo. censui, censum; 2. 
gniewać się, zapałać się gniewem, 
alicoi; ze spój. quod, non succen- 
•endum ipsis, quod fidea conser- 
rare Tolaerint; z 4 przyp. i tryb. 
beiok. 

Smeosntfirio, 1. zaclagać żołnierzy 
na miejsce wysłużonych lub za¬ 
bitych. 

Suooenturio, onis, m. niiszy sto¬ 
pniem od contaryona. 

Bwooaeaio, dnia, i- następstwo, na¬ 
stępowanie w urzędzie, w spad¬ 
ku i t. p. wstąpienie na czyje 
miejsce, in locumalicujns;—prze¬ 
noś. Yoluptatis. 

Suooetsor, óris, m. następca w u- 
rzędowaniu, w dziedzictwie i t. p.; 
poet: suce. atudii, naśladowca; 
Junius s. Maji; notus est succes- 
sor babendos (o tarczy, która mia¬ 
ła ząjąć miejsce dawniejszej). 

Suooesaus, ns, m. zbliżanie się, 
przysuwanie się, nadejście, hos¬ 
tiom, eąuonun; 2) następstwo, 
ciąg, cuntiniio totius temporis 
successu, przez cały przeciąg cza¬ 
su, u późa pis.; — przenoś, po¬ 
wodzenie, pomyślność, szczęście; 
saccessum artes non habnere ineae; 
prosperos suocessus dare orsis tan- 
ti operis; pleni saccessibus azmi; 
snccessu ezsultans; s. improborum 
plures allicit. 

Succidaneus, patrz succedaneus. 
Sneoidia, ae, i. połeć. 
Saooldo, cidi, cisom, 3. podcinać, 

odcinać, ścinać, fhuoeaU, arbo- 
rss, bsrbae oarramka fiUri* {los 
snedsas aratre; fenian poplitos- 
q«e, crura equls. 

Suootdo, cTdi, 3. upadać, inmediis 
conatibus aegri succidimns, poet 

Suociduus, a. um, upadający, zni¬ 
żający aię, genu, poples, poet 

Bucoinotua, a, um, uzbrojony, 
przygotowany do czego, giadio, 
cultro, ferro; avidae succincta ra- 
pinae. 

Suooingo, cinzi, cinfctum, 3. pod- 
pasać. podk&sać, succinctua, pod- 
pasauy, podkasany, krótką suknią 
odziany, Diana; poet.: succincta 
cemas pin as, ogołocona z gałęzi; 
2) przypasać, uzbroić, pugione, 
pharetra i t p.; — przenoś, oto¬ 
czyć czćm, succinctus armis le- 
gionibu$que; Carthago succincta 
portubus; poet,: Scylla feris atrurn 
canibus succingitur alvum. 

Suocino, Sre, przyśpiewywać, wtó¬ 
rować; — przenoś, odzywać się 
na co, euccinit alter, poet. 

SueoisWus, patrz subsicirus. 
Suoolam&tio, onis, z. okrzyk. 
Buoolamo, 1. wołać, krzyczćć, a- 
licui, z 4 przyp. i tryb. bezok. 
quam succlamasset, nihil se mu- 
tare sententiae. 

Buooo, patrz snco. 
Sooereaoo, crćvi, cretom, 3. u do¬ 
łu lub obok wyrastać; — przenoś, 

rident succrescere vina, widzą,.ie 
wina przybywa; orator succrescat 
aetati, niech zasłynie w tym cza¬ 
sie; gloriae seniorom succrescere, 
brać udział w chwale przodków. 

Suooumbo, cubui, c u bitum, 3. u- 
padać pod czem, uledz, dać się 
pokonać, non enim cum quoquam 
arma contułi, quin mibi succu- 
buerit; s. oneri, doloribus, senec- 
tuti, somno, culpae; stosować aię 
do czego, twnpoii. 
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Snceurro, curri, cursum, 3. pod¬ 
biegać, przybiegać, przybywać, 
•zesegól. z przyp. 3. dawać po¬ 
moc, afflictis semper succcrrit; 
non ignara mali, miseris succur- 
rere disco; 2) przychodzić na myśl, 
illnd etiąin uilb.i suecurrebat; ut 
quidque succurrit i t. p. 

BuoeuB» patrz sucus. 
Bnccuauut, us, m. wstrząśnienie. 
Buccfctfo. cussi, cussum, 3. wstrzą¬ 
sać, wzruszać, succutitur alte ciu¬ 
ra*, podskakuje wysoko. 

dueOff Onis, t*. wyiysaćz, zdzierca, 
lichwiarz. ~ 

SueuK, ae, ż. świnka; w licz. mn. 
Sucuiae, hyady, gwiazdozbiór. 

Butnie, i, sok, stirpes e terra 
sucum trahunt; maść, olejek, 8. 
pinguis oliri, oliwa; lekarstwo, 
napój, pocula suci amari; tru¬ 
cizna, s. reneni; 2) smak dający 
się czuć w jedzeniu, piscis *uco in- 
gratus; ora suci melioris;—przenoś, 
moc. jędrność, amisimui sucum 
et sanguinem; szczegół, o mów¬ 
cach i mowie: retinebant sucum 
Periclis; 8. orationis. 

Budirium, ii, n. chustka do ocie¬ 
rania potu, chustka od nosa. 

Budatio, onis, pocenie się. 
Budos, ie, i- peh 
Budo, 1. pocić się, potnieć; z prz. 
6. być zmoczonym, zlanym, s. 
sanguine litus; także: sączyć się, 
kapać, balsama sudantia ligno, 
p0at*r — przenoś, pocić się* pra¬ 
cować usilnie, sudandum est his 
pTo communibus commodi^; 2) 
przeoh. wydawać z siebie kropla¬ 
mi, ąuercus sudabuut meLU; ar- 
bores balsama sudant. 

Sudor, 5ris, »». pot, quum sudor 
ad imos inanaret talos; sudor iit 
per artus; sudorem escutere; — 
przenoś, trud, wielka usiluość, 

stilus multi eudoris est; mul to 
phaleras sudore receptas. 

Bddus, a, um (od se i udue), m- 
chy, pogodny, s. Ter.; rieczow. 
sudum, i, n. pogoda,si erit sudum. 

Bueo, 6re. być przyzwyczajonym 
Suesoo, suCri, sućtum, 3. przy¬ 

zwyczajać się; w cz. przesz, dok. 
•ue?i, jestem przyzwyczajony, zwy¬ 
kłem, quod snesti. jak zwykłeś, 
jak masz zwyczaj. 

8uessa, afe, i. miasto 1) Anrunków 
w Kampanii: Suessa Aurunca. 
stąd: SuessJnus, a, um, tyczący 
tego miasta; 2) Wolsków w La- 
cyum: Suessa Pometia, 

BaeMldneb, um, m. lud w Galii! 
belgijskiej. 

Buetus, a, um (od sueo) nawykły, 
wezwyczajony, z przyp. 3 lub 
z tryb. bez. his ego suetus; equi 
curru succedere sueti. 

8uśvi, orum, m. lud Germanii, 
Swewowie, w licz. poj. Suerus, i 
Suera, mieszkaniec, mieszkanka 
Swewii (Szwabii). 

Bufes, ?ti«. m. Su fet, najwyższy 
urzęduik w Kartaginie. 

Buffbrr&neue, a um, dowożący 
zboże. 

Suifero, ferre, nosić, utrzymy¬ 
wać; — przenoś, podołać, wystar¬ 
czyć, ncc claustra, nec ipsi cu- 
stodes sufferre ralent; ponosić, 
poenam alicujus rei. 

Suifae, patrz sufes. 
Bufticlena, tis, dostateczny, wy¬ 

starczający, rires. 
Bufdcienter, przysl. dostatecznie. 
Sufflcio, fćci, fectnm, 3. podkładać, 

opus, fundament do budowy za¬ 
łożyć; sufticiunt lauam rnedica- 
meutis, zanurzają w farbie, ma^ 
czają, farbują; poet: oculos euf- 
fecti (angues) sanguine et igni, 
węże mające krwią nabiegle oczy 
i zaogaione: 2) dostarczać, da- 
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wac, wł&śc. i przenoś- Danais ri- 
res; ipsa satis tellns sufficit hu¬ 
morem; 3) wybierać na czyje 
miejsce, eensorem in locum de- 
mortui; collegam suffici censori; 
Hasdrubale imperator® suffecto; 
suffectus consul (w przeciwień¬ 
stwie do konsula wpierw obrane- 
go); — przenoś, o pszczołach: re- 
ges et parros Quirites sufficiunt, 
poet. II) często nieprzech.: wy¬ 
starczać, być dostatecznym, po¬ 
dołać, alicui lub adrersus ali- 
quem; alicui rei lub ad aliąuid, 
lub iu aliąuid; często samo *uf- 
ficere: non sufficiebaut inuri; quo- 
ad sufficere remiges potuerunt; 
z tryb. bez. być w stanie, być 
w możności, nec obniti contra, 
nec tendere, poet. 

Suffigo, fixi, fixum, 3. przybić, 
przypiąć, aliąuem cruci, in cru- 
cc lub in crucem. 

Suffimon, inis, n. i sufńmentum, 
i, n. kadzidło. 

Buffio, fiwi i fii fitum, 4. kadzie, 
thymo; często: pizech. okadzać, 
okurzać; suffitus, okadzony, u poet. 

Suffltio, ónis, z. kadzenie. 
Suffl&men, Tnis, n. hamulec. 
Sufflatus, a, um, wzdęty, — prze¬ 

noś. dumny, nadęty, scientia. 
Sufflot 1. dąć; przech. nadymać. 
Suffóoo, 1. (od faux), dusić; — 
przenoś, urbem, ogłodzić, głodem 
wyniszczyć. 

Suffodio, fodi, fossum, 3. wyko¬ 
pać poniżej, specum, zrobić loch 
podziemuy; podkopać, murum, 
eacella, moenia cuniculis; Ale- 
xandria est suffossa; z pod spodu 
przeklóć, equos (telis); iiia. 

Sufflragatlo, <5nis, i. sprzyjanie, 
pomaganie ubiegającym się o u- 
rząd na wyborach 

Suffragstor, Oris, ». sprzyjający. 

pomagający na wyborach, głosu¬ 
jący za kim. 

SufTragfttórius, a, um, tyczący 
się głosujących za kim, amicitia. 

Suffragium, ii, n. odłamany ka¬ 
wałek , skorupka, której starożytni 
używali do dawania głosu na zgro¬ 
madzeniach, stąd: aj glos, kre¬ 
ska, s. inire, ferre, głosować; in 
s. mittere, poddać głosowaniu; te- 
stArurn suffragia, sąd skorupkowy, 
ostracyzm, testularum suffragiis e 
ciritate ejectus; — przenoś, glos 
przychylny, zdanie, pochwalenie, 
suffragio tuo rhetorem; supplex 
populi suffragia capto: b) prawo 
głosowania; suffragia dare; s. ali¬ 
cui impartiri. 

Suffrago, Inis, i. przegub w po¬ 
śledniej nodze zwierząt czworo¬ 
nożnych. 

Suffragor, 1. głosować za kim, gło¬ 
sowaniem pomagać ubiegającemu 
się o urząd, suffragandi libido; 
w ogóle: pomagać, zalecać, po¬ 
pierać , alicui lub alicui rei; suf- 
fragante aliquo, za czyjćm popar¬ 
ciem, wstawieniem się; suffragan- 
te fortuna, za sprzyjaniem losu. 

Sufflringo, £re, podłamać, złamać, 
crura alicui. 

SufFugio, fagi, fugltum. 3. ucie¬ 
kać pod co, in tecta: także: z 4 
przyp. uchodzić przed czćm, sen- 
sum, tactom. 

Suffugium, ii, n. przytułek, miej¬ 
sce schronienia się. 

Sufftalcio, fulsi, fultum, 4. pod¬ 
pierać, porticum columnis. 

Suffundo, fadi, fusum, 3. podle¬ 
wać, lać pod co; 2) oblewać, za¬ 
lewać, wylewać, mero suffuso, 
sanguis cordi suffusus; poet.; o 
puchlinie wodnćj: intumuit suf- 
fusa renter ab unda; — przenoś, 
s. ore rnborem i rubore suffundi, 
zarumienić się, poet.; rubor mihi 
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suffunditur, rumienię się; pallor 
suffunditur, blednieję; z przyp. 6. 
zwilżyć, napełnić, ©kryć czem, te- 
pido suffundit lumina rore; la- 
crimis oculos suffasa nitentes; lin¬ 
gua suffusa reneno; rubra suffu- 
sus lumina flamma; także: sales 
suffusi felle; animus nulla małe* 
yolentia suffusus. 

Sugamber, patrz Sygamber. 
Suggóro, gessi, gest m, 3. podda¬ 

wać. podkładać, flammam costis 
aheni, poet.; — przenoś. invidiae 
flammam &c materiem criminibus; 
2) dostarczyć, dać, apparatus; tellus 
alimenta suggerit; — przenoś, do¬ 
dać, przydać, ratiunculas huic sen- 
tentiae, ąuestus; sprawić, ludum 
Druso (zamydlić oczy); 3) zaraz 
przytoczyć, zaraz co po czćm po¬ 
łożyć, bezpośrednio kogo po kim 
wymienić, Horatium Bruto. 

Suggeatum, i, n. miejsce wznie¬ 
sione, z którego mówiono do ludu, 
illud suggestum ascendens. 

Suggestua, as, m. miejsce wznie¬ 
siono, z którego przemawiano do 
ludu, desuggestu inquit; miejsce, 
na którćm zasiadał pretor, excel- 
so in sugcstu jnra reddentem. 

Suggill- patrz Sugill-. 
Suggrandia, e, nieco wielki, 
Suggrunda, ae, z. obdaszek, ko¬ 

niec dachu wydatny od ściany dla 
spływania deszczowej wody. 

Suglllatio, ónis, z. siniak;—prze¬ 
noś. znieważenie, obelga, consu- 
lum. 

Sugillo, 1. pobić kogo, porobić si¬ 
niaki; — przenoś, znieważyć, wy¬ 
rządzić obelgę, riros spectatos. 

Sugo, suxi, suctum, 3. ssać, u- 
bera; — przenoś, wyssać, nabrać 
w siebie, errorem cum lacte nu- 
tricis. 

Sui, zaimek zwrot, siebie, przyp. 3. 
sibi, 4 i 6 86 lub dla wzmocnie¬ 

nia sese; przyim. cum przekłada 
się: secum; dodaje się przyrostek 
met, znaczący sam dla większćj 
dobitności: semet, sibimet; adse, 
do siebie; do domu; apud se, u 
siebie, w domu, derertit Clodius 
ad se. 

Sułle, is, n. chlew. 
Bulllus, a, om, świni, wieprzo¬ 

wy, grex. 
Suloitini, o rum, m. mieszkańcy 
miasta Sulci w Sardynii. 

Suloo, 1. orać, bróździć, robić 
brózdy, humum romerc; — prze¬ 
noś. serpens sulcat arenam; marsz¬ 
czyć, cutem rugis; płynąć, ratę 
sulcavimus undas; fragiii ligno ae- 
quor; rada cafinfi. 

Sulcus, i, m. brózda, s. impri- 
mere; 2) dołek, jamka, rowek do 
sadzenia drzew, winorośli i t. p. 
tenui vitem commitere sulco; plan- 
tas depouere sulcis; 3) rozdziela¬ 
nie się wody pod płynącym okrę¬ 
tem, infindunt sulcos, poet. 

Sulfur, uris, n. siarka. 
SulfurAtua, a, om, siarkowany. 
SulfureuB, a, um, siarczany, aqua 
Bulla, ae, m. familijne imię rodu 

Korneliuszów; stąd: «) Sull&nus, 
a, um, Sullański, do Sulli odno¬ 
szący się; rzeczow. Sullani, oram, 
m. stronnicy Sulli; b) Sullaturio, 
Tre, naśladować Sullę. 

Sulzno, onis, m. miasto Pelignów 
w środkowćj Italii; stąd: Snlmo- 
nensis, e, do Sulmony odnoszący 
się i Sulmoneses, ium, m. Sul- 
moneuczycy. 

Sulph-, patrz sulf. 
Sulpicius, a, um, nazwisko Kzym- 

skiego rodu; przym. do Sulpicyu- 
sza należący, horrea. 

Sultis — si vultis. 
Bum, fui, esse, być, zostawać, 

znajdować się, żyć, omnium qui 
sunt, qui fuerunt, qui futuri sunt; 
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nullus sum, juz po mnie, jestem 
zgubiony; suus cuique mos est, 
każdy ma swój zwyczaj; w odnie¬ 
sieniu do miejsca: Komae, Athc- 
nis, iu aliquo loco; apud aliąuem 
lub ad aliąuem, Curio fuit ad me 
diu; ab aliąuo loco esse, w odda¬ 
leniu być, mieszkać, leżeć; w od¬ 
niesieniu do stanu i usposobienia, 
położenia, in aere alieno, in lau- 
dibus, iu spe i t. p.; esse cum 
aliąuo, obcować, przestawać z kim; 
seęum esse, być w samotności; est 
mihi aliąuid cum aliąuo, mam 
z kim do czynienia, inam stosun¬ 
ki: esse ab aliąuo, należeć do ko¬ 
go, być czyim stronnikiem, zwo¬ 
lennikiem, est ab Aristotele; es¬ 
ic pro aliąuo, byc komu przy¬ 
datnym: in eo esse, ut-, mieć co 
w myśli, być w gotowości, aby-, 
esse iu aliąuem locum, dostAĆ się, 
in Syriam, in potcstatem; seret qui~, 
znajdują się tacy, którzy-, z nasi. 
tryb. ozu. lub łącz., podług tego, 
jak się co pewnego, lub przy¬ 
puszczalnego tylko przedstawia: 
sunt ąuibus unum opus est; sunt, 
quos iuvat; sunt, qui dicant; id 
est, hoc est, przy wyjaśnieniu 
myśli poprzedniej; być, mieć 
miejsce, solis defectio fuit; nec 
provocatio erat; stąd: sic, ita es¬ 
se, tak się mieć: sicut erat, w ta¬ 
kim stanie, jak był; sit ita lub 
esto, -niech tak będzie, dobrze, 
mniejsza o to; est, jest taki wy¬ 
padek, trafia się, zdarza się, 
z nast. ut i tryb. łącz., est, ut vir 
viro l&tius ordinet arbusta sulcis; 
z tryb. bez. fuerit mihi eguisse 
aliąuando amicitiae tuae; także: 
est, ubi id maxime valeat; est 
quod lub utlub cur,jest przyczyna, 
powód do-, magis est quod gra- 
tuler tibi, quam quod te rogem; 
nihil erat. ąuodsingulis de rebus 

scriberem; nihil est, quod exti- 
m esc aa; 2) być czem, kim, gdy 
następuje predykat przymiot. Iud 
rzeczow. lub wyrażenie przymiotne, 
inagnus hoc bello Themistocles 
fuit; nos numerus mauus, [phi- 
crates fuit talis dui; ejus aetatis 
lub ea aetate esse, być współcze¬ 
snym, żyć w tym samym czasie; 
magno natu; tantis opibus esse; 
summi ut sint laboris, że są u- 
zdatnione do bardzo cięźkićj pra^ 
cy; magno animo esse, mićć wiel¬ 
ką odwagę; esse ea fama et glo¬ 
ria, magna sagacitate, singulari 
prndentia, praecipua fide, eodem 
animo^eadem mente; qui nuuąaam 
aegco corpore fuerunt; magni es¬ 
se, mićć wielką wartość; wiele 
kosztować, frumentum fuit tanti; 
ag er pluris erat; magńi erunt mi- 
hi tuae litera©; parri, nullius mo- 
menłi esse; z przyp. 2. przy ozna¬ 
czeniu uległości, właściwości: na- 
leźćć, Gallia est Arioristi; ejus- 
dcm, alienae ciritatis esse; Fompeji 
totum es6e; suarum rerum erant; być 
powinnością, obowiązkiem, udzia¬ 
łem, rzeczą i t. p. id arbitrium 
non mei consilii est; non me- 
diocris industriae est; est hoc 
Gallicae consuetudinis, ut-; est 
adolescentis m&jores natu rereri; 
temeritas est fIoreutis aetatis, pru- 
deutia senectutis; fuit mcum lu- 
gere, moją rzeczą było, do mnie 
należało; tuum est ridere; z po¬ 
dwójnym przyp. 3. sprawiać, przy¬ 
nosić, ściągać się, służyć do cze¬ 
go, esse alicui auiilio, praesrdio, 
usul, saluti, lactitiae, calamitati, 
mało, pemiciei, detrimento, tur- 
pitudini, imidiae., opprobrio, glo- 
riae, impedimento, f ran di et d&- 
mn&tloni; często: non esse oneri 
ferendo, nie być zdolnym do dźwi¬ 
gania ciężaru; non esse sobendo, 
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nie być w możności zaplecenia; 
z przyira. ad i 4 prryp służyć do 
czego, być przydatnym, res quae 
suut ad incendium; z pranm in 
i przyp- 6 stanowić, pilWimpe- 
rii insigne in chlamyde purpu- 
rea erat, suknia purpurowa sta¬ 
nowiła oznakę władzy najwyższej; 
polegać, qmnem spcm in impetu 
esse equitum: qnantum in se erat; 
res est in opinionc: rzadko zprzysl.: 
bene, małe esse, dobrze, żle się 
mieć; sic vita hominum cst; quura 
in convirio bene et jucnnde fuis- 
ses, dobrze i przyjemnie czas spę¬ 
dziłeś. 

Sumen, Tnis, *. (od sugo) wymię, 
podbrzusze świni. 

Summa, ae, ż. (od superus) naj¬ 
wyższa , najważniejsza, najznacz¬ 
niejsza, główna rzecz, główny 
punkt; 8. rei lub Tirium, główna 
gila; ale: summoe rei praeerat, 
miał najwyższą władzę; 8. Impe- 
rii, najwyższa władza, dowództwo, 
zwierzchnictwo; s. rerum, główna 
bitwa; s. hominis, philosophiae, 
główny przedmiot, rzecz najważ¬ 
niejsza w człowieku, w filozofii; 
si t&ntummodo summa* attigero, 
głównych punktów życia czyjego; 
poet.: summa ducum, główna oso¬ 
ba; 2) całość jakićj rzeczy, s. exer- 
citus lub rerum, całe wojsko; s. 
rerum, cala wojna; s. rerum lub 
roipubiic&e, cale państwo; patTes 
metus de «. rerum cepit; sumraae 
reipublicae praesse; s. rictotiae, zu¬ 
pełne zwycięztwo; poet.; 8. rerum 
świat, rerum consule summa©; s. 
ccrtaminis, cały spór, dedimos s. 
certaminis oni; ad summam 1 in 
gamma, w całości, w ogóle; 3) 
w rachunkowości: liczba zbiorowa, 
summa pecnniae; 8. Utiwra, nale¬ 
żące się pieniądze i koszta pro- 
ceisu; s. facere, confłoere, zracho- 

wać, zebrać w jedno, quae relląui 
s. fiAt;— przenoś, mnogość, znacz¬ 
na ilość, praedae, copiarum; treść, 
querelarum; jnris; summam rei 
dicerc; s. serinonis, epistolae; s. 
mali; poet.; haec summa est, ta 
jest treść mego rozkazu. 

Summarium, ii, n. treść, krótkie 
zebranie. 

Summatim, przysl. w ogóle, w tre¬ 
ści, scribere. 

Summę, przyst. najwyżej, wielce, 
bardzo, mocno, officiosus, studio- 
sus, iocuss. munitus, s. dissidere. 

Summergo, su mmitto, patrz subm-. 
Summopere, przysł. wielce, bar¬ 

dzo usilnie, ritare. 
Summoweo, patrz subinoreo. 
Summua, patrz supems. 
Srmtmuto, patrz snbmuto. 
Sumo, sumpsi, sumptum, 3. brać, 

brać na siebie, dostać, otrzymać, 
legem in manus, arma, literas, 
ejnsmodi genera óbsonii, cibum, 
TCaenum, soporem; regium oma- 
tum et nomen, imperium; purpu- 
ram; togara praetextam; nnde vi- 
nura sumeret; także: frumentum 
ex agris; pożyczać od kogo, pe- 
cuniam mntuam; kupować, genus 
signornm; qnae parro suml ne- 
queunt; 2) w mowie: przytaczać, 
wspominać, homines notos: ali- 
quid arguraenti loco: twierdzić, 
utrzymywać, brać za co, aliquld 
pro certo, pro non dubio; lub 
z 4 przyp. i tryb bezok. bea- 
tos esse deos snmpsisti; 3) obrać, 
naznaczyć, tempns cibi, hibema, 
sibi studium philosophiae; ali- 
quem sibi imperatorem, collegam; 
&tiqucm judicem; sumptis dnobus 
Caesaribus; diem ad deliberan- 
dum; colloąueudi tempus garnitur; 
eumite natarłam vestris aequam 
Tiribus; poet.: z tryb. bez., quem 
rlrem sumU celebrare; AJ ukarać, 
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inppllclum de aliąuo; 5) podjąć 
b1q czego, przedsięwziąć, urbem 
ad obsidendum, helium, laborem; 
6) przyjąć, przybrać, przywłasz¬ 
czyć, mores antiquos; yuitus a- 
cerbos, arrogantiam sibi; auctori- 
tatem; sibi partes imperatorias; 
«ibi judicium. 

Bumptio, finis, i. jedno ze zdań 
poprzednich w ayllogizmie. 

Bumptuftriua, a, um, tyczący sio 
wydatków, lex. 

SumptuóHe, przysl. kosztownie, 
z wielkim nakładem. 

Bumptuóaua, a, nm, kosztowny, 
drogi, coena, rilla, ludi: 2) roz¬ 
rzutny, marnotrawny, wicie wy- 
daJkujący, ?enio jam ad sumptuo- 
sos (homines). 

Sumptua, us, m. nakład, wydatek, 
s. epularum; sumptom in rem irn- 
pendere, facere, robić wydatki; 
sumptni ne parcas, nie szczędz 
kosztów; 2) rozrzutność, marno¬ 
trawstwo, inusitatae loxuriae snmp- 
tuumque. 

Sunion i Sunium, ii, «. przylą¬ 
dek w Attyce. 

Ono, sui, fcutum, 3. szyć, zszy¬ 
wać, w ogóle: spajać, aerea suta, 
pancerz, poet. 

Suopte, zr suo ipsius. 
BuoTÓtaurilia, lub suońtauiilia, 
ium, n. (od sus, ovis i taurus}’ 
uroczysta ofiara oczyszczalna, na¬ 
zwana stąd, że zabijano świnię, 
owcę i wolu. 

8upeliex, supellccfflis, z. sprzęt 
domowy, — przenoś, amicos para- 
re, optunam et pulcherrimam ri- 
tac snpellectilem. 

Super, 1) przyat. 1) w przestrzeni 
wyżej, w górze, na wierzchu, de- 
corant g. armis; s. e vallo prospeo 
tant; s. reponunt (restes); — prze¬ 
noś. aj nadto, s. poscunt; s quam, 
więcej niżeli, «atis su|»erque dixi. 

8 8 uperbii 

az nadto powiedziałem; satis super- 
que ditare aliquem; satis superąue 
humilis, nadzwyczajnie; b) s. quam, 
oprócz tego, s. quam quod, oprocz 
tego że; 2) w odniesienia do cza¬ 
su; po czćm, s. tales efiudit vo- 
ces; II) przy im. z. przy p. 6. a) 

w przestrzeni: na, nad, s. nari 
turrira effecUm; qui s. musculo 
struatur; ensis s. cervice peudet; 
ś. arce sunt; za, s. Bosporo incole- 
re; - przenoś, względem, w przed¬ 
miocie, «. tali causa missi; s. ali- 
qua re scribere, agere; poet.: s. 
urbe curas; s. sua lande molitur; 
b) w odniesieuiu do czasu: pod¬ 
czas, nocte s. media, poet; 2) 
z przyp. 4. a) w przestrzeni: nad, 
na, s. asseres coria inducuntur; 
s. aspidem assidere; s- corpus ali- 
cujus occnmbere; s. caput regis 
volare; 8- utres nare, aquas. m n- 
tium juga concrcta crat; alii s. 
aliorum c&pita ruerent: powyżej, 
situs s. Numicium flumen; e- 
rat s. ipsutn, cubabat s. regem, 
około, s. Suniuin narigas; za, da- 
lćj, s. Indos proferet imperium; 
8. Numidiam Gaetulos accepi- 
mus; — przenoś, przed, s. om- 
nia, przede wszystkiem; oprócz, s. 
ceteros honores loeus itr ciroo da- 
tus; s. ceteros sumpt us; super haec; 
także: rulnus s. rulnus, rana po 
ranie; b) w czasie: podczas, s. men- 
sam, s. Yinurn et epulas, u pózn. 
pisarzy. 

Superabilis, e, łatwy do przejścia, 
murus; — przenoś, łatwy do po¬ 
konania. 

Superaddo, ere, przydać, dodać, 
tumulo superaddife carmen. 

Superator, 5ris, m zwycięzca, po- 
puli. 

Superbe, pnyst. dumnie, hardo, 
responderc, imperare. 

Buperbia, ae, z. duma, pycha, ra- 
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dętość, in rebus prosperis super- 
bi&m fugiamus; z dobrćj strony; 
duma szlachetna, poczuwanie się 
do własnćj wyższości, sumę super- 
biam quaesitam meritis. 

BuperbilÓąuentia, ae, £. mowa 
nacechowana dumą. 

Superbio, Ire, pysznić eię, być 
dumnym, forrnS, honore. 

Superbuo, a, um, 1) ze zlćj strony: 
dumny, pyszny, nadęty, superbum 
se praebait in fortuna; utrum su- 
perbiorem te pecunia facit; stąd: 
Saperbus jako przydomek Tarkwi- 
niusza; 2) z dobrćj 6trony: zna¬ 
mienity, wzniosły, odznaczający 
się, Atridae; populus bello supcr- 
bus; 3) o przedmiotach nieżywot¬ 
nych; pyszny, wznioaly; arces; o- 
stry, surowy, judicium aurium, 
jura; rultus; dumuy, gressus, lite- 
rae; okazały, odznaczający się, 
wspaniały, świetny, limina crrium 
potentiorum; conjugium; trium- 
phus; postes auro superbi; wpra¬ 
wiający w dumę, victoria. 

Superoilium, ii, ». brew; 2) ja¬ 
ko sk&zówka gniewu, dumy, su¬ 
rowości; 3) skinienie, imperium 
Joyis cuncta supercilio moyentis; 4) 
wierzchołek, tumuli, tramitis cli- 
rosi; i u firn o supercilio, pod górą. 

Superemineo, ere, sterczćć, prze¬ 
wyższać, uudas; yictorąae yiros 
supereminet omnes. 

Bupcrfiolea, ei, z. wyższa część ja- 
kićj rzeczy; powierzchnia; 2) to 
co stoi na powierzchni ziemi: bu¬ 
dowle, drzewa i t. p., aream prae- 
claram habemus, superficicm con- 
sules aestiinabunt- 

Buperfigo, fili, fiium, 3. zatknąć na 
wierzchu, wsadzić, capi ta super¬ 
liga. 

Superfluo, Sre, wylewać, zalewać, 
wzbierać; — przenoś, obfitować, 

nos superfluentes (w odniesieniu 
do wymowy). 

Superfluus, a, um, obfity, zby¬ 
teczny, niepotrzebny, u póżn. pis. 

8uperfundo, ffldi, fusum, 3. wyle¬ 
wać na co, na str. bier. wylewać 
się, wzbierać, Tiberi superfuso; 
fastigio operis; — przenoś, hostes 
superfusi, rzuciwszy się groma¬ 
dnie , w wielkiej liczbie; superfu- 
dit se (regnum Macedoniae) in 
Asiam, rozszerzyło się; laetitia ee 
superfundens, radość zbyteczna, 
niepohamowana; także o szczęściu: 
tuperfundit se auimo alicujus, za¬ 
ślepia, omamia. 

Bupergredior, grsssus, 3. chodzić 
po czćm, ruinas, u póżn. pis. 

Superi, orum, m. patrz superus. 
Buperimmmeo, £re, sterczćć, wzno¬ 

sić się. 
Superimpóno, posui, positum, 3. 

kłaść na co. 
Superincido, fcre, spadać na co. 
Suporincubo, fire, leżeć na ozćm. 
Buperincumbo, Kro, kłaść się na 

czem. 
Buperlnjioio, jęci, jectum, 3. na¬ 
rzucić, nakłaść na co, raras su¬ 
per i njice frondes. 

Superinm-, superinp-, patrz su¬ 
peri mm-, superimp-. 

Buperinstemo, strftri, 3. pokładać 
czem, zaścielać, tabulas. 

Superior, patrz superus. 
Superius, patrz superus i supra. 
Superjacio, j5ci, jectum i jactum, 

3. rzucać na co, membra stiper- 
jecta; poet.: aeąuor superjectum; 
rozlane; 2) przerzucać przez co, 
scopulos superjecit unds pontus;— 
przenoś, przesadzać, przekraczać 
granice, superjecere quidam au- 
gende fi dem. 

Superl&tio, Onis, i. przesada, prze¬ 
sadzanie w mowie, reritatis (hy- 
perbola). 
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BapartMoa, a, aa, przesadzony, 
wrba 

BuyormH»v nffirf, mlssum, 3. 
wrzucać, dodać, wlać, przymie- 
siać, aęuaa potionl, u późn. pis. 

Sapania, przt/sl. z wierzchu, na 
wierzchu, ma Her formosa superne. 

Bupernua, a, nm, górny, zwierzch¬ 
ni; poet. niebieski, nomen, 
upśro, 1. 1) wieprzach. a) wysta¬ 
wać, górować, capite, poet;—prze¬ 
noś. mióć przewagę, wyższość, 
himć górę, eąuitatu, copiis, ńrtu- 
te; superat sententra; tantum sn~ 
peraatihns malis; .b) pozostawać, 
qnid suoerat? superet modo Man- 
tna nebis; rita soperare, przeżyć, 
także: poet samo superare f&licui); 
c) hyć obfitym nad potrzebę, do 
zbytku, diritiae saperaut; sc poran¬ 
ie multitudine; quum otinm su- 
pcrat;2) przech. ą) przebyć, przejść, 
przepłynąć, przejechać, montes, 
Alpes, aequor, przewyższać, tur- 
ris snperat fontis fastigium; suA- 
mas ripas fluainis: takie: wleźć 
na co, wstąpić, en mmi fastigia tec- 
ti ascensu supero; uprzedzić, epi- 
stolam Jama esaet auperatura; — 
przenoś, a) przewyższać, celować, 
Omnas in re; outnes splendore ac 
dignitate ritae; condlio, justitia, 
•Ugnmtia; dootriaa aliąuea; mo- 
mm drilitate aliąaea; emaeaasa- 
lere: urbem utilitate; P) pokonać, 
zwyciężyć, hoctem acie, pogna, 
pcoelio, narali certamine; Yejentea 
Mile; Asiam bello; częste samo 
silanem; quarum fletu et depre- 
catkne aupmtus; y) wytrwać, 
wytrzymać, przetrwać, ?im tem- 
poatatoa kbore et persererantia; 
omnja; casus; bj przejeżdżać mi¬ 
ma, kok czego, objechać, cplynąć, 
Caboean, InehUas locataa. 

&vjxsepmdatm, tis, wiscąey mad 
czem, attperpeadęotia aaia. 

Snperpfino, pSsui, posttum, 3. wło¬ 
żyć na co, położyć na wierzchu, 
capiti decus; menum. 

Superąuom, patrz super. 
Sttpermc&ndo, Ere, wstąpić na ee, 
cerpora. 

Superaedeo, sćdi, sessum* 2. sie- 
dzićć na czem; — przenoś, zaprze¬ 
stać, zaniechać, nnik&ć, z przyp. 
6 lub 3. labore itineris; pugnae; 
▼erborum multitudino superseden- 
dum est; z tryb. bez. loąni, casti- 
gare, certare, agere. 

Superatemo, strłri, str&tum, 3. 
rozścielać z wierzchu, nakrywać. 

Superatea, stltia (od sto), blizko 
stojący, naoczny świadek; dawna 
formuła prawna: utrisąue saper- 
stitibus prnesentibus; 2) ten. Któ¬ 
ry przeżył kogo lub co, z prz. 3 
lub 2 superstitem esse alicui; alte- 
rius Tostrnm supcrstes; non solum 
ritae sod etiam dignitatis meae. 

Sapentitlo, Ónis, ż. świętość, po¬ 
szanowanie bogów, religia, templi; 
superstitione facile est liberari, 
qaum sustnleris rim deorum; poet.: 
przysięga czyli jćj nietykalność; 
2) zabobobon, aailis; superstttiene 
captua. 

Sapera tttidoe, przysl. zabobonnie, 
dicere. 

Owpaaetiti&eae, a, um, wieszczy, 
prorocki, rex, poet.; 2) zabobon¬ 
ny, philósophi. 

Buparito, are, stać na czćm, z przyp. 
3 roinis; z przyp- 4 essa super- 
stebunt rołwcrea inhumata. 

Suporatroa, Ere, bodować na czem. 
Saperaua, tai, esse, 1) być mad 

czćm, iterczóć; — przenoś, poko¬ 
nać, wytrzymać, podołać, laberi, 
poet; 2) pozostać, non multum 
aeetatis superorzt; helium supero- 
rat nihil rińurn auperaet; aatis 
fceetium suporeet; qnod gereadia 
rebus supenfloet; non multum su- 
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peresse munitionis (nie wiele bra¬ 
kuje do ukończenia warowni); «u- 
porest, nt-, pozostaje, aby-; quod 
superest, wreszcie, albo: co pozo¬ 
staje; szczegół, przy życiu pozo¬ 
stać, unus snperfuit ei tanta fa¬ 
milia; ex proelio, ex pugna lub 
samo superesse; z przyp. 3. prze¬ 
żyć, temporibus, pugnae, pairi; 
3) być obfitym, zbytecznym, nad 
potrzebę, do zbytka, rerba mihi 
saperes.se; fama Jori snperest; tan¬ 
tum ani mi superesse seutentiae; 
stąd: być niepotrzebnym, neque 
absit quidquam neque supersit 

Superus, a, nra, górny, wierzch¬ 
ni, na wyższćm miejscu będący, 
arae, vicinus, marę i t. p.; rze- 
czoto. superi, orum, m. bogowie 
wyżsi, świat ziemski, ludzie na 
ziemi żyjący, w przeciwieństwie 
do świata podziemnego (inferi); 2) 
st. wyź. superior, ius, a) w prze¬ 
strzeni: wyższy, wyićj leżący, znaj¬ 
dujący się, s. pars aedinm; także; 
domus, wyższa cześć domu: s. pars 
collis, loeus, miejsce wyższe, mów¬ 
nica, superior© e loco concionari, 
dioere; loca s. wzgórza; acios s. it .p.; 
MoesU s., Mezya wyższa; rzeczow, 
superiora, w przeciwieństwie do 
inferiora; — przenoś, a) wyższy, 
mocniejszy, potężniejszy, superio¬ 
rem esse, być zwycięzcą, zwycię¬ 
żyć; superiores bello esse coepe- 
ruat, zaczęli brać przewagę w woj¬ 
nie; superiorem diiscedere, odejść 
zwydęźcą; popnlus superior fac- 
tus, wziął przewagę; superiorem 
esse contra improbos; p) wyższy, 
znakomitszy, celniejszy, henorb 
gradu superior, loco, fortuna, fa¬ 
ma superiores; superior factus or- 
dine; quanto superiores sumuj, 
tarto nos geramus submissius: bj 
w odniesieniu do czasa: przeszły, 
poprzedzający, dawniejszy, upły- 

Sup&rus 

niony, dles, nox, annus^ompus, ae- 
tas, castra, vita, facinus, pugna, 
bellttm, proelia, adrersae res, 
crudelitas i t. p. addunt ad su- 

eriores totidem nares triremes; 
uo superiores obscurissimo ge- 

nere; przysł, snperius, wprzód, 
przedtem, wyżćj; superior pod 
względem wieku: starszy, Diony* 
sius s; superiorum aetas; omnes 
aetatis superioris; 3) stop. najw 
a) supremus, a, um, bardzo wy¬ 
soki, najwyższy, montes, najwyż¬ 
sze szczyty gór, — przenoś, a) 
największy, najokropniejszy, naj¬ 
surowszy, supplicium, macies; 
Yeotum est ad supremum, przy¬ 
szło do ostateczności, poet; P) pod 
względem czasu: ostatni, nox; so¬ 
le supremo, przy zachodzie słoń¬ 
ca, poet; szczegół, w odniesieniu 
do końca życia: dies, hora, vox; 
potio, honor; ignes i t p.; poet.: 
supremo ore, konającemi ustami; 
rzeczow. suprema, orum, *. koniec, 
śmierć, obchód pogrzebowy, osta¬ 
tnia posługa; przytl. supremum, 
nakoniec, po raz ostatni, magna, 
supremum roce ciemna; b) sum- 
mus, a, um, a) w przestrzeni: 
najwyższy, bardzo wysoki, jugum 
lub cacumen moutis; aedificiorum 
fastigium; summus ego (in tricli- 
nio); s. urbs, najwyższa część 
miasta; s. mong, wierzchołek gó¬ 
ry; 8. terno, koniec dyszla; sum¬ 
ma# amphorasoperit auro, z wierz¬ 
chu ; summa aqua, terra, powierzch¬ 
nia; rzeczotc. summum, i, n. wy¬ 
sokość, szczyt, a summo, z góry; 
in summo, na szczycie; summa 
petrse, wierzchołki; przytl. *um- 
mum, najwyżej; — przenoś, naj- 
wyżazy, największy, nąjmocniej- 
•zy, wdsnaiomitszy, najważniej- 

aajglówaiejay, hiems; tIj, 
pericftliun, crttdatur, cuia i t p. 
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geniu, magistratus, potestas, ho¬ 
nor, studium, prudentia, aeąuitas, 
humanitas, spes, bonura, ma- 
]nm i t p.; e. respublica, cale 
państwo*, s. galas reipublicae, po- 
wnechne dobro kraju; summae 
rw, najwyższa władza; poet.: zna¬ 
komite czyny, c, beli urn-■ główna 
wojna; spmmo rtripubiic&e, w naj- 
większem niebezpieczeństwie rze- 
czypogpolltej; omnia summa face- 
re, robić co tylko można; o oso¬ 
bach: najwyższy, najznakomitszy, 
▼ir, dux, imperator i t. p.; p) 
w odniesieniu do czasu: ostatni, 
najpóźniejszy, dies, terminus, se- 
nectus. 

Buperrae&neus, a, um, zbyteczny, 
pozostający od zwyczajnego uży¬ 
cia; opus, praca dopadkowa, do¬ 
rywcza. wykonana w chwilach 
wolnych od zwyczajnych zatru¬ 
dnień; ze zlej strony: niekoniecz¬ 
nie potrzebny, nieużyteczny, da¬ 
remny, sanguis, literae; oratio, 
defensio; pro superracaneo atque 
inutih babere aliquem, de timo- 
re iiiperracaneum est disserere. 

8uporvaouua, a, um, zbytni, nie¬ 
potrzebny, nieużyteczny, bezsku¬ 
teczny. Bajan superracuas f»c#re; 
metus: honores; superracuum est, 
z tryb. bez.: illis superracuum 
est pugnare; ex superracuo, nie¬ 
potrzebnie, daremnie. 

Super v ad o, fire, przechodzić, rni- 
nas mun; munimenta. 

Buperrehor, rectus, 3. przejeżdżać, 
żeglować, powyżej lub około, prae- 
ter oram Italiae supervcctus pro- 
montorium. 

BuDerveuiof vcni, ventum, 4. na¬ 
chodzić, wchodzić na wierzch; 
poet.: heres herodem velut unda 
supervenit undam, dziedzic nacho¬ 
dzi na miejsce poprzedniego, jak-; 
crura loquentis terra super venit, 

pokryła; 2) nagle napaść, alicui, 
a Camilło Gallis superrentum est, 
niespodzianie K. napadł na Gal¬ 
lów; cnrru desilit atque sewiani- 
ini !apsoque superrenit; niespo¬ 
dzianie przyjść na pomoc, lub 
w ogóle: nadejść nagle, supeire- 
nerunt legat!, signa; munientibus 
superrenit Marcellu^; huic l&eti- 
tiae superienit Quintius; neque 
ita multo post et pcdites snper- 
venerunt; — przenoś. nox super- 
yenit alicui, zaskoczyła; superve- 
nit casus ignaris. 

Superriwo, vixi, 3. przeżyć, ali- 
cni, u póżn. pis. 
Superrólito, 5re, często nad czćm 
przelatywać, tecta, poet. 

Superizólo, 5re, przelatywać nad 
ozem, totum superrolat orbem; 
tremebunda supervolat hast/*. 

8upino, 1. w znak naginać, obra¬ 
cać, poet: glebas, uprawiać; na- 
sum nidore supinor, obracam nos 
na zapachy. 

8upimia, a, nm, w znak, w tył 
podany, nachylony, leżący, motns 
corporis; ora; tendo eupinas ad 
coelum manu8, wyciągam zwró- 
coue ku niebu dłonie; stortit su- 
pinus; jactnss., rzut w górę; Ti- 
bur, na spadzistości góry leżąoy, 
poet.; stoczysty, pochyły, Tallis, 
collis; 2) wsteczny, w spak idący, 
cofający się, flumina in fontes 
cursu reditura su pico; nec redit 
in fontes unda supina suos, poet. 

Suppar, pSris, prawie równy, współ¬ 
czesny, huic aetati supparcs. 

Supparum, i, n. i -us, i, m. ga¬ 
tunek żagla. 

8uppeditatio, onis, i. dostatek, 
obfitość, bonorum. 

Suppedito, 1. znajdować się pod- 
dostatkiem, być, in hoc c&mpo 
facile suppedKat onmis apparatus 
dicendi; obfitować, quibus nos 



s u p p e d o 843 Bupplico 

suppeditamus, ille eget; wystar¬ 
czać, mauubiaa vix in fundamen¬ 
ta suppeditaverunt; parare ea, quae 
suppeditant ad cultum, nec consi- 
lium nec ratio suppeditat: 2) przecb.: 
dostarczać, pecuniam alicui; om- 
nium rerum abundantiam; quod 
łpsis suppeditabatur; samo supp. 
alicui, pomagać, wspierać, quod 
Ciceroni suppeditas, gratum cst. 

Buppódo, erc “ paululum pedo. 
Buppetl&e, atum, ż. pomoc, po¬ 
siłki , milites suppetias alicui mit- 
tere; suppetias ire alicui, iść na 
pomoc, także: occurrere alicui, 
renire, proficisci. 

Suppetior, 1. posiłkować, ratować, 
alicui. 

tiuppśto, petrri i petii, pefitum, 
3. być na pogotowiu, ne pabuli 
quidem satis magna copia suppe- 
tebat; pecunia deessc coepit, ne- 
que, quo manus porrigeret, sup- 
petebat, uisi in amicorum pos- 
■cssiones;quum frumentum copiae- 
quo aliao suppetercnt; o wymowie: 
cui res non suppetit, Terba de- 
sunt; — przenoś, si vita suppetet 
(miM), jeżeli jeszcze żyć będę; si 
vita longius suppetisset; suppetunt 
Yires; nec consilium sibi suppe- 
tere; suppetit fiducia; stąd: wystar¬ 
czać, byc dostatecznym, castris lo- 
cus suppetit; ut ambitioni, sumpti- 
bus copiao suppetant; — przenoś, 
rudis liugua non suppetebat liber- 
tati; poet.: podołać, novis ut usque 
suppetas doloribus. 

Suppilo, 1. kraść, okradać. 
Suppingo, pegi, pactum, 3. wbić 

pod spodem; podbić czem, pod¬ 
szyć, z przyp. 6. 

Bupplanto, 1. podstawić co komu 
pod nogi, aby się wywTÓcił, ali- 
quem. 

Bupplementum, i, n. uzupełnie¬ 
nie, szczegół, we względzie wo¬ 

jennym, icribere legionibua aup- 
plementum; legiones roteres ®up- 
plemento explere; terna millia 
militum in supplementum impe- 
Tata. 

Buppleo, pl£vi, pietom, 2. uzu¬ 
pełniać, dopełniać, szczegół, we 
względzie wojennym, legiones; 
poet.; sanguine Yenas, znowu na¬ 
pełnić; — przenoś, nagrodzić, za¬ 
stąpić, rigorem firmitate animi- 

Bupplex, pilcie, zginający kolana, 
stąd: proszący z pokorą, suppli- 
cem ec contulisse ad alios; »up- 
plex te ad pedes abjiciebas; tak¬ 
że: orat multis et supplicibus Ter¬ 
bie; voce supplici postulare; ten- 
dit ad tos manus supplices; ne- 
czoic. Tester est supplex; suppli¬ 
cibus tuis parcas; dei supplei. 

Bupplicatio, ónis, £• publiczne 
upadanie na kolana, połączone 
z modłami dla nczczenia bogów, 
nakazane uchwalą senatu, bądź 
na podziękowanie za pomyślność 
w wojnie, bądź ua odwrócenie 
klęsk i nieszczęść krajowych. 

Suppliclter, przyst. pokornie, lo- 
qui; respondere; aram Tenerari. 

Supplioium, ii, fl. zginanie kolau: 
mianow. o>) upokorzenie się przed 
Bogiem, modły uroczyste i ofia¬ 
ry, precibus suppliciisque deos 
placare; in suppliciis deorum ma- 
gnifici, domi parci; także: pokor¬ 
na prośba, błaganie zwrócone do 
ludzi, Vagenses fatigati regis sup¬ 
pliciis ; b) uklęknieuie dla odebra¬ 
nia kary, poddanie głowy pod 
miecz, stąd: kara śmierci; w o- 
góle: kara ciężka, męczarnia, ad 
supp. dare a!iqucm, skazać na 
śmierć; sumere s- de aliquo, uka¬ 
rać; s. daro alicui, być ukara¬ 
nym i Ł p. _ 

Bupplico, 1. pokornie prosie, bła¬ 
gać, zaklinać, noque Caesari so- 
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Ina pro te ■uppLicabo; szczegół, 
do Boga modły zanosić, cześć od¬ 
dawać, ofiary czynić dla uprosze¬ 
nia laski lub podziękowania, Ma¬ 
rio per hostia* diis suppUcanti; a 
diie. 

SupplOdo, płosi, plosum, 3. ttt- 
pać, pedem ncmo supplosit. 

Snpplóaio, ffnis, i. tąpanie, pedis. 
Suppoenitet, nieosob. żal trochę 

0MS°» aliąuem alicujus roi. 
Suppóno, posui, posftum, 3. (poet. 
roppostus—suppositus) podkładać, 
podstawiać, ora galłinis; igaem 
te dis; oolia oneri; caput pedi- 
hus i t. p.: poet: aliąuem tu- 
mulo lub terrae, pochować, po- 
gTzebać, suppositus, leżący pod 
czćm, przykryty, ignes cineri 
doJoso; — przenoś, poddać, sć 
cri minibus; poet: aethera in- 
genio suo; 2) poniiój do czego 
przyłożyć, poet: falcem aristia 
(kosić)); cultrum (zarzynać);-—prze¬ 
noś. przydać, . załączyć, generi 
partes; exempla; 3) postawić ko¬ 
go lub co na miejscu kogo lub 
czego, aliąuem in alicujus locum; 
operae nostrae fidem amicorum; 
fałszować, testamentom; impetom 
in eum faciobant, qui suppositos 
erat 

Snpporto, I. dowozić, dostawiać, 
frumentum ex Seąuams, in nr- 
bem, ezercitui, naribus; ex Epi- 
n> iis omula Samethraciam sup- 
portari jussit; commeatum, ligna, 
aąuam i t p. 

Suppoatua, patrz soppono. 
Bttppreaaio, dnis, i. zatajenie, za¬ 
trzymanie kryjomo. 

Suppressua, a, um; cichy, rox; 
orator inppressior ut rooe, sic 
oratioue. 

Sopprimo, prersi, preesum, 3. 
chmąć na ddl; stąd: narom, po- 

grąiyć w morza, zatopić; 2) za- 

Snpri 

trzymać, classem; hostem inso- 
ienter inseąuentem; poet.: rocem, 
milczćć; fons suppressus, zatamo¬ 
wane; sangainem; — przenoś, a) 
wstrzymać, iter, powściągnąć, przy¬ 
tłumić, iram, oegritudinem; que- 
relas; ć) ukryć, zamilczćó, pecu- 
niam, numos; famam decTeti; in- 
dicium. 

Suppuder, nieosob. nieco się wsty¬ 
dzić, quod eorum me suppudebat, 
*• się ich nieco wstydziłem. 

Suppfiro, 1. ropieć, jątrzyć się. 
SuppGto, 1. obtachować, obliczyć. 
Sapra, 1) pnysl. a) w przestrzeni: 

w górze, na wierzchu, powyfći, s. 
et aubter; takie: w przeciwień¬ 
stwie do infra; toto rertice s. est, 
całą głową wyższy jest od in- 
nycb; — przenoś, wyżćj, ager 
fortasse trecentis aut etiam s. nu- 
morum milibus emptus; s. adji- 
cere, podawać wyższą cenę, licy¬ 
tować, ut nihil s. posset (addi); 
że nic więcej dodać nie można; 
s. deos lacessere, jeszcze więcej1 
naprzykrzać się begom; s. quam, 
więcćj niżeli; rem s. ferre quam 
fieri potest, przesadzać, rzecz więk¬ 
szą przedstawiać, aniżeli być mo¬ 
że; corpu8 patienc — supra quam 
cnique credibile est; b) w czasie: 
pierwćj, przedtćm, wprzód, uti 
*• demostmimus; de quo com- 
memorari s.; quae s. scripsi; stąd: 
stop. wyż. superius, wyżćj, dixi s.; 
2) przytm. z przyp. 4. a) w prze¬ 
strzeni: na, nad, corrus el s. 
dextrum brachinm sedit; nccnm- 
bere g. aliąuem, być u stołu 
wyićj od kogo; lignumąue su- 
pra turba petulans insilit; sal 
tu 8. renabula fertur, poet.; p0- 
wyźćj, z tamtćj strony, mpra 
re sexto decimo miliario; s Pon„. 
tum posłtae ciritates; quae fena 
jacet i. Cilidam; s. Suessu]nm;_ 
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przenoś, nad, s. caput e«e, być 
nad karkiem, zagrażać; s. modum, 
». morem, a. rires; a. leg es se 
eese relle, chcićć być wviszy» 
nad praira; po, a. aliąuid navi- 
gare, poet.; —- przenoś, supra ali- 
quem ire piotate, przewyższać; b) 
w odniesieniu do czasu: przed, 
przy, paulo a. haac memoriam; s. 
septingentesimum annum; a. coe- 
nam; c) przy oznaczeniu liczby: 
nad, więcój niż, 8- milia Tiginti. 

Snpraaoaado, soandi, scansum, 3. 
przestąpić, fines. 

Supremum t aupremus, patrz su- 

perus. 
SfLra, ae, i. łytka, w licz. mn. 

poet. golenie, auras rincire co- 
thurao. 

Suro Mus, 1, m. gałązka, latorośl, 
pionka; — przenoś, surculum de- 
mngere ex jurę ciwili, 

Surda* ter, stra, strum, nieco głu¬ 
chy, tępy aluch mający. 

Burdita*, itis, f. głuchota. 
Surdua, a, um, głuchy, pozbawio¬ 
ny słuchu, canore surdis; aurdis 
auribos canere vana (praecepta); 
surdas aur es pulsare, inyocare, u 
póżn. pis.; — przenoś, głuchy, 
nieczuły, leges rem surdam ease; 
s. posteritas; poet.: surdas ad mu- 
mara; surdi in yota dii i surda 
rota; aurdior fteto; aurdas clama- 
bat ad undas; niepojmująoy, nie- 
rozumiejący, in horom sermone 
surdi; narrare asello fahellam sur- 
do; 2) nie dający sio słyszćć, nou 
alit officil gratia surda tui, poet. 

Buróna, ae, f». wódz naczelny u 
Partów. 

Surgo, patrz suhrigo. 
Surplte, aurpuerafczrsurripite, sur- 

ripuerat 
Burroetua, patrz aubrigo. 
Surrontum, i, n. miasto w Kam¬ 
panii; stąd: Suneattaus, a, um, 

do Surrentu odnoszący aio i Sar- 
rentini, oram, m. Surrentynowie. 

Surrepo, patrz eubrepo. 
Sarrigo, patrz suhrigo. 
Surrfpio. lipni, reptum, 3. pory¬ 

wać, zabierać co ukradkiem, wy¬ 
kradać, aliąuid (ab aliquo); filium 
ex custodia; de miile modiis u- 
n u m; — przenoś, wydzierać, rir- 
tus surripi nunąuam potest; attr- 
ripere aliąuem mord; ukryć, ori- 
mina oculis patria. 

Surrogo, patrz auhrog#. 
Sursum, prsyrł. w górę, na górę, 
sursum deorsum, w góro i 114 
dół; 2) u góry, w górae, naves 
a. sunt. 

Sus, przyst =r sursum, używa sio 
w połączeniu: susque deque fer- 
rc lub habere aliquid, nic sobie 
z czego nie robić, nie dbać, uwa¬ 
żać za rzecz obojętną. 

8 fis, suis, m. i ż. (prryp- 3. licz. 
mu. suibns i subns), świuia; przy¬ 
słowie: sus Minervam docet, uczy 
głupi mądrego. 

Susa, orum, n. główne miasto Su- 
zyany krainy Perskićj (Susiana 
regio); stąd: a) Susiani lub Su- 
sii, orum, m Suzyaoie; ó) Susis, 
łdis, i. tycząca się Suzy, Pylae, 
wąwozy, które Persydę od Su- 
zyany oddzielają. 

Susoeptło, ónis, z. podejmowanie 
się czego, causae; znoszenie, la¬ 
bo rum dolorumque. 

Busoipio, c5pi, ceptum; 3. podnieść, 
podżwignąć, dominant roentem; 
suscipiunt famulae, poet; zebrać, 
tepidum cruorem pateris; przyjąć 
kogo, aliąuem in regnum, iu ci- 
yitatom, ab aliquo houoriflce su- 
scipi; ingenti henore susceptus 
est; szczegół. s. filium, przyjąć, 
uznać za syna; stąd w ogóle su- 
scipere liberos, mióć dzieci, po¬ 
tomstwo ; In lucern editi et susoepti 
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sumns, urodziliśmy się; 2) poet.: 
odpowiadać, suscipit Anchises; 
3) — przenoś, a) wziąć na siebie, 
podjąć się czego, rem, causam, 
negotium, officium, legationem, 
praefectnram, speculatoris munus, 
imperiom, aliąuem corrumpen- 
dum pecunia, aliąuid scribendom; 
aes alienum amici; onus officii, 
laborem; ściągnąć na siebie, na- 
razić się na co, ignomlniam, ma- 
culam, turpitudincm, culpam, poe- 
nam, molestiam, pcricula; powziąć, 
consiliu , odinm erga lub in ali¬ 
ąuem inri di am. inimicitias cum ali- 
quo; przedsięwziąć, zacząć, hel¬ 
ium contra lub adyersu* aliquem; 
scelns in se, dopuścić się; votum, 
uczynić; b) przyjąć, sacra, reli- 
giones; consolationem; ^przysta¬ 
wać na co, zgadzać się, quae si 
suscipimus; quod in causa diffi- 
cillimum est, suscipiunt. 

Sujclto, 1, wzruszać, w górę pod¬ 
nosić, aliquem; poet.: terga tellu- 
rif, poruszać pługiem, uprawiać; 
caedem, mordować; — przenoś, 
pobudzać, zachęcać, poet.: aliąuem 
in proelia, in arma; 2) budzić, 
e somno aliquem; — przenoś, roz¬ 
niecać, ignes sopitos, eistinctos; 
injuria suscitat ignes; ira vim su- 
scitat, spes suscitat iras; se ira, 
wzbudzać w sobie gniew; tacen- 
tem Apollo snscitat Musam, poet. 

Stulani, Susii, Susis, patrz Susa. 

8o*peotufl, a, um, podejrzany, po¬ 
dejrzenie wzbudzający, niepewny, 
quo quis callidior, eo suspectior; 
rogi; suspectum aliąuem super 
scelere habere; de atiąua re lub 
z przyp. 2. 

Buspeotu*. us, m. spoglądanie 
w górę, ad Ołympum; stąd: tur- 
ris rasto suspectu, wieża nad¬ 
zwyczajnie wysoka, poet.;—prze- 

Suapensus 

nos. podziwianie, szanowanie, bo- 
norum, poet. 

Suspendium, ii, «. powieszenie. 
Suspendo, pendi, pensum, 3.zawie¬ 
sić, powiesić, arbori; in arbore; 
oscilla ez pinu; ab alto mało; de 
ficu; arcum humeris; se s. powie¬ 
sić się, suspensu®, zawieszony; 
poet.: suspensus tabułam lacer- 
to cui tabula est suspensa; vul- 
tnm mentcmąue tabelia, z wiel- 
kićm zajęciem przypatrywać się; 
2) podnosić w górę’ wysoko po¬ 
stawić, prehensionibus tectum 
turris: tignis contignationem; mu- 
rum furculis (podeprzćć); poet.: 
tellurem sulco (wzruszyć, spulch¬ 
nić); postawić co tak, aby się lek¬ 
ko posady dotykało, suspenso pe- 
de eyagari, lub ferro suspensos 
gradus, z lekka się unosząc iść 
ua palcach, poet.; stąd: wznosić 
budowle na sklepieniu, na arka¬ 
dach, balneolas; — przenoś, zo¬ 
stawić co w niepewności, w za¬ 
wieszeniu, bezrozstrzygnienia, rem 
medie responso; animos exspect&- 
tione; exspectationeHi alicujus; 
wstrzymać, przerwać, fletum, poet.; 
suspendere naso, patrz nasus. 

Su*penBU8, a, um, zawieszony, 
wiszący, unoszący się, currus s. 
(in aqua), s. circuli; per marę 
suspensa ferret iter, poet.; - prze¬ 
noś. aj od czego zawisły, zależą¬ 
cy, ex bono casu; rationes sus- 
pensas habere exstrinsecus, opie- 
Tać swoje rachuby na okoliczno¬ 
ściach zewnętrznych, szukać szczę¬ 
ścia i zaspokojenia w przedmio¬ 
tach zewnętrznych, np. w bogac¬ 
twach, dostojeństwach i t. p.; b) 
niepewny, wątpliwy, lękliwy, 
trwożliwy, animus, mens, eispeo 
tatie, timer, res; suspensus animi; 
eispecUtione suspensus; plebs, 
nox, poet. 
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BnMpioaz, Scii, podejrzliwy 
Suspicio, spexi, spectum, 3. spo¬ 

glądać w górę, in coelum; coelum, 
astra; — przenoś, a) podejrzywać, 
mieć w podejrzeniu, aliąuem; Bo- 
milcar suspectus Tęgi et ipse su- 
spiciens, patrz suspectus; b) wy¬ 
soko cenić; szanować, podziwiać, 
riros, nihil altum nihil magnifi- 
cum suspicero possunt; suspicien- 
dus, podziwienia godny. 

Snapioio, ónis, z. podejrzenie, sn- 
spicionem habere, mićć podejrze¬ 
nie albo hyć w podejrzeniu; ali- 
quem in suspicionem alicai ad- 
ducpre, podać kogo w podejrzo- 
nic; cique ycnisset in suspicionem, 
aliąuid esse scriptum; neque abest 
suspicio, quin ipse sibi mortem 
consciveTit; 2) w ogóle: domysł, 
suspicio est interposita; suspicio¬ 
nem habere; ut apud cas (gentes) 
nulla suspicio deorum git. 

BuBpicióse, przysł. podejrzliwie, 
loqui. 

Busplciósus, a, um, podejrzliwy, 
mający podejrzenie, civitas, ali- 
quem suspiciosum faccre; 2) po¬ 
dejrzany, wzbudzający podejrzenie, 
quod est suspiciosum, perspicn- 
um facere. 

Buspicor, 1. podejrzy wać, mićć 
podejrzenie, aliąuid de aliquo; ni¬ 
hil alicui; cx aliqua re lub ali- 
qua re; często: z 4 przyp. i tr. 
bez. ea, quae fore suspicatus erat, 
facta cognorit; w ogóle: 2) do¬ 
myślać się, spodziewać się, ralde 
suspicor fore, ut infringatur im- 
probitas. 

Buepir&tlo, onis, z. i suspirStus, 
us, m. oddychanie; 2) wzdychanie. 

Buaplritus, us, m. głębokie oddy¬ 
chanie. 

Buflpirlum, ii, n. wzdychanie; poet.: 
euspiria trahere, wzdychać. 

Btuplro» 1. ciężko wzdychać, ab 

Suitineo 

imis pectoribus; ze spój ne i tr. 
łącz.; z przyp 4 wzdychać za kim 
lub za czćm, poet. 

Busątie, deque, patrz sus 
Bustent&tlo, onis, i. odwłoka, prze¬ 

włoka. 
Suetento, 1. podpierać, podtrzy¬ 
mywać, u poet. i późn. pis. w o- 
gól., fratrem ruentem dextra; se 
armaąue; animus corpus susten- 
tat; utrzymywać, żywić, fami- 
liam; — przenoś- a) wspierać, 
wspomagać, ratować, utrzymywać, 
amicos; aliorum auiiliis helia; se 
s. i eustentari, trzymać się, su- 
stcata te, ut potcs; b) wytrzymy¬ 
wać, znosić, cierpieć, aliąuid; 
aegre eo die suśtentatum est; tak¬ 
że : aegre is dies sustentatnr, 
z wielką trudnością broniono się 
tego dnia; nec ultra Bustentaturi 
fuerint, nisi in tempore mbrentam 
foret; 2) wstrzymać, zatrzymać, 
powściągnąć, aciem; paulisper a 
rege sustentati; impetum a; — 
przenoś, wstrzymać, odwlec, rem; 
malum; aedificationem ad tuum 
adrentum. 

Bustineo, tinui, tentum, 2. utrzy¬ 
mywać co, aby nie upadło, pod¬ 
pierać, trzymać, dźwigać, nosić, 
arma; spolia; sc; amicum laben- 
tem; aer 6ustinet rolatus avium; 
avis se sustinet alis; aliąuid ma- 
nu; borem; baculo intirmos artus; 
pons instinetur fornice; saxis; co- 
lumnae et templa et porticus su- 
stinent; furcis spcctacula sustinen- 
tibus; lapis albus pocula sustinet; 
także o drzewach: przynosić, wy¬ 
dawać, sustineant aliae poma; utrzy¬ 
mywać, żywić, aliąuem; re fru- 
mentaria alimur et sustinemur* 
sustineri pisce et herhis; poet.: ar- 
bor umbram sustinet — przenoś, 
a) utrzymać, ciritatis dignitatem 
ac decus; yarietas negotionun to- 
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U juriadictione sustinetur; b) po¬ 
dołać czemu, godnie odpowiedzieć, 
nomen consulis; tentom tribuen- 
dam, ąoantum sustiuere possit; 
quaestionem; przyjąć na siebie, 
podjąć się czego, causam; tres 
personas (role); imperium; ex- 
spectationein; wytrzymać, znieść, 
potentiam alicujus, imperia, poe- 
nam, inconunoda, omnia i t. p; 
szczegół w wojnie: wytrzymać, 
oprzeć się, impetum hostiom; vim 
hostium, incorsiones, oppugnatio- 
nem, nnmerum hostium, hos- 
tem i t. p.; częste: samo sust. u- 
trzymać się; sustineo z tr. bezok., 
Paris austinet deseruisse Oenonen; 
non s. nie jestem w stanie, nie 
przeniosę tego na sobie, perdere 
blauditias; takie z 4 przyp. i tr. 
bez. 8U8iinebunt tales viri, se li- 
teris credidisse; 2) wstrzymać, za 
trzymać, powściągnąć, eq*os in- 
citatos, perterritum exereitum, ag- 
men, signa; impetum; — przenoś. 
a) wstrzymać, odwlec, odłożyć na 
póżnićj, solutionem; rem in noc- 
tem; bełlum consilio; se s. prze¬ 
bywać, bawić gdzie, me austinui 
in Aroauo fratris; b) wstrzymać, 
aaseusienem lub assensuin; se ab 
assensu; me sustinebam, ne scri- 
berem. 

Buatuli, patrz tollo. 
Suaurator, óris, m. szepcący, po¬ 

mrukujący. 
BuBurro, 1. szeptać, mruczeć, sze- 

łeścieć, szmer lekki robić, wyda¬ 
wać, pars quid Telit, aurę susur- 
rat; lymphae susurrantis; o pszczo¬ 
łach: brzęczóć, tractim susurr&nt. 

Busurrus, a, um* wydający szmer 
lekki. 

Susurru®, i, m. szeptanię, mru¬ 
czenie, szelest. 

Sutilia, e, zszyty, spojony, sple¬ 
ciony, eoronae, poet. 

Butor, 6ru, m. szewc. 
Butórius, a, on, szewski; rzeetoip- 

były szewc. 
Butrinue, a, um, szewski:rteczow. 

sutrina, ae, warsztat, sklep szewski. 
Sutrium, ii, n. miasto w Etruryi; 
stąd: Sutrlnus, a, um, do tego 
miasta odnoszący się, i Sutrini, 
oram, m. Sutrynowie. 

Butla, a, um, zaim. swój, swoja, 
swoje: jego, jej, sua mann ecri- 
psit; calawitatem suam propriam 
ąueri; incidit in eandem inridiam, 
quam pater gnua (jego); indnlsit 
illi qaidein cuus pater semper; 
dla większej mocy dodaje się met 
łub pte, suapte mann, własną rę¬ 
ką, suamet scelera, swoje własne 
zbrodnie; ipse su os fuit accusa- 
tor, sam siebie oskarżył; injuria 
sua, którą ktę sam sobie wyrzą¬ 
dza; rzeszom, sui, swoi, przyja¬ 
ciele, krewni, współobywatel^ 
recurrere ad suos; plures opeia 
forensi suos reddiderat; suum sui, 
n. i bua, omm, n. rzecz do ko¬ 
go należąca, własność, ut ad stł¬ 
um quisque pen eniat; quod suum 
non csset; 2) poterit esse in diB- 
putaudo smib, sam, o własnych 
silach; sus erat, przy zdrowym 
rozumie, poet.; 3) przychylny, 
życzliwy, sprzyjający, pożądany, 
ntebatur populo suos sui dii; sna 
loca; reddeie aliquem suum; suo 
loco pugnam fac*re; suus rentus; 
suam eccasionem rati; 4) przeina¬ 
czony, należny, właściwy, suum 
nnmerum haber©, anno suo; tem¬ 
perę suo; sua cuique etat dies, 
poet.; suos cuiqne deorum oaeer- 
dotes praeficere; suo Martę pu- 
gnare, u jeżdzie walczącej z ko¬ 
nia; suo jurę. 

Bybirig.is, i fdis, z. rzeka i mia¬ 
sto w Lukanii; stąd: a) SybarT- 
tao, arum, m. Sy bary ci znani 
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z rozpusty; b) SybaHtis, Mis, i. 
Sybarytka, nazwisko poematu. 

Byohaeus, i, m. mąż Dydony; stąd: 
Sychaeus; a, um, do Sycheusza 
odnoszący się. 

SyoÓphanta, ae, m. oszczerca, 
szalbierz, matacz, pieniacz. 

By$n*, es, i. miasto xr niższym 
Egipcie; stąd: Syenltes, ao, m. 
rodem z Syeny. 

Sygambri, orum, tn. lud Germań¬ 
ski; stąd: Sygainber, bra, brum, 
do Sygambrów należący i Sygam- 
bra, ae, z. Sygambryjka. 

Sylla, ae, #t. patrz Sulla. 
Syllaba, ae, i. zgłoska. 
Syllab&ttm, przyttl., po zgłosce, 
dictare, dicere aliquid. 

Bymaetbum, i, n. i Symacthus, i, 
tn. rzeka w Sycylii; stąd: aj Sy- 
maetbfcus, a, um, tyczący się tej 
rzeki; b) Symaethis, Mis, i. na¬ 
leżąca do Symetu; cj Symaethius, 
a, um, odnoszący się do Syme¬ 
tu, fLamina, do Sym. wpadające. 

Bymbóla.ae, i. składka pieniężna 
na ucztę. [godło. 

Symb&lum, i, tn. znak umówiony, 
Bymphbnia, ae, i. zgodność dźwię¬ 
ków rr conoontus, koncert; stąd: 
sympbonlScus, a, um, do koncer¬ 
tu należący, pueri lub serri. 

Bymplftg&s, fidis, i. w licz. mn. 
Symplegades, Symplogady, dwie 
wyspy skaliste na Bosporze Trac¬ 
kim, które podług bajecznych po¬ 
wieści niekiedy do siebie się zbli¬ 
żały; ale po przejściu okrętu Ar- 
go, stały się nieruohomeml, nunc 
immotae manent 

BympÓslum, ii, n. uczta, biesia¬ 
da; tytuł pisma Platona. 

Bynedrus, i, m. współzasiadający, 
członek rady, radny. 

Synepbóbi, oram, m. młodzieńcy 
równi wiokiein, rówłeanicy; tytuł 
komedyl Cecylinsza. 

fiyngr&pba, ae, i. rewers, zapis, 
weksel, alicui pecunlam per syn- 
grapham credere. 

Bynnada, orum, ». miasto we 
Frygii wielkiej; stąd: Syimaden- 
sis, e, do tego miasta odnoszą¬ 
cy się. 

Bynódus, ontis, tn. gatunek ryby 
morskiej. 

Syntheais, is, i. połączenie, zbiór, 
dobór, sprzęty stołowe. 

SyraoGsae, Srom, z. główne mia¬ 
sto Sycylii; stąd: a) SyracnsSnus, 
a, um, Syrakuzański i Syracusa- 
ni, orum, tn, Syrakuzanie; b) Sy- 
racusius, a, um, Syrakuzański; 
cj Syracósius, um, Syrakuski, u 
poet. 

syri, orum, n. Syryjczycy, miesz¬ 
kańcy krainy zwanej Syria, ao, i. 
w Azyl, nad morzem Śródziemnem; 
w licz. poj. Syrus, Syryjczyk. 
Stąd: a) SyriScns, a, um. Sy¬ 
ryjski; b) Syricns, a, um. Syryj¬ 
ski, u poet.; c) Syrius, a, um, 
Syryjski, n poet. i późn. pis. 
w ogóle; d) Syrus, a, um, po¬ 
chodzący z Syryi. 

Byrinx, syringis, i. trzcina, stąd: 
Syrinx, nazwisko nimfy przemie¬ 
nionej w trzcinę. 

Syrius, a, um, patrz Syri. 
Syrius, a, um, patrz Syros. 

Syros, i, i. wyspa na morzu Egiej- 
skiem; etąd; Syrius, a, um, po¬ 
chodzący z wyspy Syros. 

Syrtis, is, i. syrta, mielizna na 
morzir, miejsce niebezpieczne dla 
żeglarzy, szczogóL przy pobrzeżu 
Afryki: Syrtis major, przy Cyre- 
naice; Syrtis minor, przy Byzace- 
nie; stąd: u poet o piaszczystych 
krainach leżących naprzeciw Syrt 
i Syrtica gens, lud tam mieszka- 

JW- 
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T. 
T. skrócenie przcdimienia Titus; 
Ti — Tiberius. fccnic. 

Tftbae, arum, z. miasto w Pareta- 
Tabella, ae, i. tabliczka; 2) war- 

cabnica, parra tabella cepit ter- 
nos utrinąne lapillos; 3) malowi¬ 
dło, priscis s parsa tabellis porti- 
cus; 4) tabliczka do pisania, stąd: 
bilet, list, protokół, tabellis obsigna- 
tis agis mecum; 5) tabliczka, któ¬ 
rą zawieszano na ołtarzach przez 
wdzięczność dla bóstwa, t Yotiva; 
0) tabliczka do glosowania przy 
wyborach urzędników; albo gdy 
szło o przyjęcie lub odrzucenie pro¬ 
jektu do prawa, jedna z napisem 
U llrruti rogas, znaczyła przyję¬ 
cie; druga zgłoską A =r antiquo, 
odrzucenie projektu. Na sądach 
były trzy: jedna Z głoską Arzab- 
solvo: drugą z Cbzcondemno; trze¬ 
cia NL-—non liquet, rzecz nieja¬ 
sna, nie mogę wyrokować. 

Tabell&rius, a, om, należący do 
listów; rzeczoir. tabclianus, ii, m. 
posłaniec Z listera; 2) tyczący się 
tabliczek do głosowania, lex. 

Tabeo, erc, topnieć, cerae; gnie, 
butwieć, psuć się, corpora; poet.: 
z przyp. t>. tabentes sale artus, 
członki zmoczone, z których wo¬ 
da spływała; także bez t> przyp. 
genae tabent, łzami są zalane. 

Taberna, ac, i. chata, liche miesz¬ 
kanie , pauperom tabemae; 2) war¬ 
sztat rzemieślniczy, sklep, kram, 
tonsoris; Jibraria; argentaria; 3) 
gospoda, karczma, in tabernam 
dezertera; 4) miejsce dla widzów 
w cyrku. in ci ren totas tabernas 
compararnnt; 5) miejsce przy dro¬ 
dze Appijskiej, Tres Tabemae. 

Tabemaculum, i, «. namiot, tab 

militarc; t. statuere; 2) miejsce, 
które augur przed rozpoczęciem 
komieyów zewnątrz miasta dla 
brania wieszczby zajmował, t. ca- 
pere. 

TabemŁriufl, a, um, tyczący się 
chaty lub sklepu; rzeczom, kra¬ 
marz. 

Tabea, is, z. roztapianie się, roz¬ 
puszczanie się, psucie się: stąd: 
opadanie z ciała, chudnienie, su¬ 
choty; — przenoś, zaraza, fenoris 
creseentis; 2) ciecz nieczysta, ro¬ 
pa, posoka, ściek psującój się, 
topniejącej rzeczy, sanguinis; Te- 
neni; nivis. 

Tabeaoo, tabui, 3. topnieć, cerae; 
niszczeć, nędznieć, dolore, curis. 

Tabldus, a, um, topniejący, ni*; — 
przenoś, ustający, upadający, mens; 
niszczący zwolna, lucs; retustas, 
u poet. 

Tabiiicus» a, um, powoli rozta¬ 
piający, niszczący. 

Tabula, ae, z. deska, tarcica; 2) 
stół, stąd: wckslarnia, bank, tab. 
Scxtiac; 3) łablira do gry, war- 
cabnica, t. lusoria, 4) malowidło, 
tab, pieta lub samo tabula. ioz- 

bici na morzu obnosili dla wzbu¬ 
dzania litości tablicę, na której 
był przedstawiony obraz burzy; to 
malowidło zawieszali tatże w świą¬ 
tyniach 5) tablica rachunkowa, 
norao t., nowy układ z wierzyci *- 
Jami: 6) protokół, spis, archiwum, 
t. pnblicae lub samo tabulae; se- 
natus consultum indosom iu ta- 
bulis; testament, także: tablica do 
spisania praw, tabu las figere; ta¬ 
blica obejmująca spis rzeczy wy¬ 
stawionych na przćdaż publiczną, 
Ad tab ułam venire, ades<c; spis 



obejmujący imiona osób wywo- 
Isnych z kraju; 7) karta geogra¬ 
ficzna, Dicaearhj. 

Tabul&riua, a, um, do archiwum 
należący; rzeczow. tabularins, ar¬ 
chiwista, tabularium, ii, «. ar¬ 
chiwum. 12) piętro. 

TabulŁtlo, ónis, i. pokład, pomost; 
Tabulatura, i, n. pokład, pomost; 
2) piętro, torris quatuor tabnla- 
tornm; 3) cokolwiek wznoszącego 
się naksztalt piętra.. 

Tabum, i, n ropa, posoka, krew 
zgniła, atro membra fiuentia tabo; 
2) zaraza, tmcizna, jad; corpora 
affecta tabo; infecit pabula tabo. 

Taburmis, i, m. pasmo gór w Kam¬ 
panii. 

Taceo, tacui, taćftnm, 2. miłczćó, 
nie dawać się slyszćć, tacere in 
his rebus, de rebus; — przenoś, 
tacet omnis ager; plectra dolore 
taceant; blanditiae t.; loca tacen- 
tia lato (o krainie podziemnej; 2) 
zamilczćć, pokryć co milczeniem, 
aliquid; quod semper tacui; nec 
tacuissem yimen acanthi; tacenda 
loqui. 

Taoita, ae, i. bogini milczenia. 
Tacite, przysL milcząc, aliquid ta- 
cite babere, zamilczeć; 2) skry¬ 
cie, perirc, occidi. 

Tacito, patrz tacitus. 
Taoitumitas, Stis, i. milczenie, 
testium; — przenoś, curiae; 2) 
zachowanie powierzonej tajemni¬ 
cy, opus est fide ct taciturnitate. 

Taeitumua, a, um, milczący, ma¬ 
łomówny, obstinatio, uporczywe 
milczenie; — przenoś, cichy, spo¬ 
kojny, ripa, silentia, ingenium 
statua tacitnmius; 2) ten, o któ¬ 
rym nic nie mówią, tineas pasces 
tacitumus. 

Tacitus, a, um, 1)tcn, o którym 
lub to o czem milczą, zamilezą¬ 
cy, skrycie dokonany, assensio. 

consensus, indutiac i t. p.; tad- 
tum aliquid tenere, relinąuere, 
pati; non feres tacitum, nie do¬ 
każesz, ż.ebym milczał; rzeczow. 
tacitum, i, n. tajemnica, taciti 
vulgator, poet.; — przenoś, cichy, 
skryty, tajemniczy, sensus, judi- 
cium. ira, rulnus, ofFensio; 2) 
ten, który milczy, milczący, me 
tarito, gdy ja milczę; t. conci- 
lium; os tacitum alicui praebere, 
nie mówić, nie odpowiadać; mira- 
ri secum tacitus; tacita tecUm lo- 
quitur patria; contumeliain tacitus 
tu lit; — przenoś, cichy, vox, fi- 
stula; nox, nemus; aqua exspec- 
tatio; per tadtum lub tacito, w ci¬ 
chości, cichaczem; 3) Taritus, i, 
m. imię Rzymskiej familii. 

Tactio, ónis, z. zmysł dotykania. 
TaotUB, us, m dotykanie, chor- 
dae ad qucmqne tactum respon¬ 
dent; wpływ, działanie, solis, lu- 
nae, coeli; 2) zmysł dotykania, 
tactus est corp°ris sensus. 

Taeda, ae, i. łuczywo, pochodnia 
używana w czasie obchodu we¬ 
selnego; stąd u poet.: gody we¬ 
selne, małżeństwo, dignarl ali- 
qua® taeda. 

Taedet, taeduit i t&csum est, 2. 
czuć wstręt, odrazę, być znudzo¬ 
nym, sprzykrzyć sobie co, taedet 
aliquem alicujus rei; aliquem z nast. 
tryb. bez. 

Taedifet, era, erum, niosący po¬ 
chodnię. 

Taedium, ii, n. tęsknota, znudze¬ 
nie, odraza, wstręt, taedio ali- 
quem afficere; ipsos belii taedium 
cepit. 

Taenarus, lub -os, i, ot. i i. i Tae- 
narum, lnb -on, i, n. przylądek 
i miasto w Lakonii, w któryoh 
blizkości podług powieści bajecz¬ 
nych było wejście do świata pod¬ 
ziemnego; stąd poet.: Taensms, 
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piekło, Styx et inrisi horrida Tae- 
wtfi mAm. Stąd: a) Taenarfdes, 
*0, m. pochodzący z Tenaru, La- 
oedemończyk, Hyacynt; b) Taect- 
rit, Tdifl, i. należąca do Tenaru, 
w ogóle: Laoedemonka, soror T. 
luk samo Taenaris, Helena, poet; 
cj Taenarius, a, um, Tenaryjski, 
w ogóle: Lacedcmoński, u poet.; 
T. porta, wnijóde do świata pod¬ 
ziemnego; stąd: Taenarius, pod¬ 
ziemny, ralles, kraina umarłych. 

Taenla, ae, t przewiązka, tasiemka. 
Tawum ust, patrz taedet. 
Taet- patrz tet-. 
Tagax, Ecie (od daw. tago = tan¬ 

go) złodziejski. 
Tagea. etis,«. syn Jowialisa, wnuk 
Jowisza, nauczył Etrusków sztuki 
wieszczbiarstwa- 

Tagus, i, m. rzeka w Luzytanii. 
Taiatonia, patrz Talaus. 
TalAris, e, tyczący się kostek u 
nóg, tonica, długa, do kostek spa¬ 
dająca; rzeczote. talaria, ium, *. 
a) do kostek spadająca suknia, 
aura refert dtU talaria pllntis; 
b\ obawie ze skrzydełkami, Mer¬ 
kury usza, Minerwy, Perseusza; 
przysłowie: talaria rideamus, u- 
ciekajmy. 

TalArius, * um, tyczący się ko¬ 
stek dogrania, ludus, gra w kost¬ 
ki, albo miejsce tćj gry. 

Talastio, ónis, także Talassius, ii, 
lnl Talassus, i, m. wyraz uży¬ 
wany na godach weselnych od 
czasów Romulusa; 2) gody i bo¬ 
żek zaalubin- 

ralaue, i, m. ojciec Adrasta, Ery- 
fili, Partciiopea, jeden z Argo¬ 
nautów; stąd: Talaionia, ae, i. 
córka Talausa, Ery fi la. 

Talea, ae, z. kawałek czego odcię¬ 
ty, t ferreae, kawałki żelaza uży¬ 
wano u mieszkańców llrytonii za¬ 
miast pieniędzy; 2) taleae ferreis 

hamls infiiis in terram infodie- 
baatur, kolki drewniane w końcu 
ostrem żelazem opatrzone zakopy¬ 
wano w ziemi dla szkodzenia Jez- 
dzie nieprzyjacielskiej, porów 
stimnlus. 

Talentum, i, «. 1) jako waga u 
Greków talent wynosił 100 fan¬ 
tów Rzymskich, aurique eboris- 
que talenta, poet; 2) talent, jako 
summa pieniężna u Greków był 
różnej wartości w różnych pań¬ 
stwach: Attycki znaczył 60 min. 
przeszło 7,500 złotych. 

Talio, ónis, odwet 
Talie, e, taki, używa się t odpo¬ 

wiednim sobie wyrazem ąualis 
(jaki, jak), lub bez, quum esset 
talis, qnalcm te csse Tideo; tak¬ 
że z ac lub atqne (jak), honos ta¬ 
lis paucis est delatus, ac mibi; 
z ut lub qui i tryb. łącz-, tales 
esse, nt jurc lauaemnr; aliąuid 
tale lub tale quid, coś takiego; 
nihil tale, nic takiego; talia fa- 
tur, tak przemawia; 2) tak wielki, 
tak znakomity, tales viri; lacri- 
mans talem benevolcntiam emurn 
suonim accipicbat: tali dignitatc 
praediti; ze złej strony: tak nie¬ 
godny, tak poniżający, tak podły, 
is qnum talem conditionem asper- 
naretur; pro tali facinore. 

Talpa, ae, i. u poet także m. kret. 
Talthybtus, ii, m. herold Aga- 

memnona. 
Talus, i, ot. kostka u nogi, pur¬ 
pura usque ad talos demissa; poet.: 
rccto talo stare, podobać się; 2) 
kostka do grania (sześcian), z dwie¬ 
ma stronami nieoznaczonemi, a 
na innych stronach były liczby: 
1. 3. 4. 6. Rzucano ich cztery 
razem; rzut najpomyślniejszy (jac- 
tus Veneiis) był wtedy, gdy kost¬ 
ki padły stronami inną liczbą ne- 
znaczonemi, przeciwnie najnieszczę- 
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śliwszy (jactus cauls), gdy padły 
wszystkie stronami mąjacemi jed¬ 
nakową liczbę. 

Tam* pny»l. tak, tak bardzo, do 
tego stopnia, z przymiotiukami 
i przysłówkami, t. multa, t. hu- 
milis, L necessario teuipore; t. to- 

hementcr, t. raldo timerc; także: 
z qaam, nemo tam multa scripsit, 
quam multa snnt nostra; z nast 
ot lnb qui i tr. łącz., non essem 
tam inurbanus, uti eo grararer, 
qnam—tam przed stop. wyż. inaj- 
wyż., im — tćm, tam magls il la 
fremens, qoam magis crudescunt 
pugnae; quam quisqne pessime 
fecit, tam maxime tntus est (tr tym 
razie stop. najtr. tlómaczy się na 
język polski przez stop. wyi.); non 
tam—qnam, nie tak bardzo—jak; 
nie tak jak raczćj. 

Tamaaeus* lob -es, i, i miasto na 
wyspie Cyprns; stąd: Tamasóns, 
a, om, należący do tego miasta. 

Tam di u, lob tam din, tak dlngo, 
często następują tu wyrazy: qaam 
tlio, qnuad, quam, donec, cum, 
dopóki, aż, bcneficia tamdio me- 
minerat, qn ad llle gratus erat; 
tamdio, dom sentiat. 

Tamen, jednak, wszelako, przecież, 
ożywa się: już to gdy w okre¬ 
sowym poprzednika znajduje się 
qoaaqnam, quanms, etsi, etiam- 
si, tametsi, licet, qanm, si; joź 
tak, że tych wyrazów domyślić 
się można; accosatos capitis, ab- 
soWiiur; moltatnr tamen peconia; 
si tamen, zwłaszcza jeżeli, jeżeli 
właśnie, wszakże, si tamen io iilo 
(poeto) quondam conoreta sporna 
fdi, poet. 

Tamenetai spój. chociaż, lnbo. 
TamŚaio, is. m. rzeka w Brytan- 
mi, Tamiza. 

Tamę tai, tpój. chociaż, loko; 2) 
jednakże 

Tamphilua, i, m. Bzymskie prze¬ 
zwisko; stad: Tamphllanos, a, urn, 
do Tamfila należący, domus. 

Tamquam, pnysl. tak jak, niby, 
jakby, gloria Tirtntem tamquam 
ombra seqoitur, tamqoam ai tua 
res agitnr. 

Tanager. gri, m. rzeka w Lnkanii 
Tanigra, ae, i. miasto w Beocyi; 
stąd, Tanagracus, a, om, doTa- 
nagry odnoszący się. 

Tan&is, is, i». rzeka w SaTmacyi 
europejskićj, Don; 2) Jaxartes, 
rzeka w północnćj stronic Poroyi. 

Tandem, przytl. wreszcie, nako- 
niec, tandem desine; przestań że już; 
tandem jam; t allqua»do, prze¬ 
cież jnź, przecież nakoniec; w *a- 
pytanio, dla wyrażenia mocniej¬ 
szego oczocia: dla Boga! przebóg, 
qnoosqoe tandem patiemini for- 
tissimi Tiri? 

Tango* tctfgi, tactom, 3. dotykać, 
dotykać aię, temrn genu; cobite 
stantem; cbordas; 3) ruszyć, wziąć, 
teroncinm do praeda; nollum 
agrnm ab aliqoo; 3) bić, uderzać, 
aliqoem flagcllo; zabić, qoem- 
qoam oportoit tangi; razić, ugo¬ 
dzić, folmine tactos; do* ooelo 
tactos; 4) poet.: zmaczać, skropić, 
nasmarować, corpus aqoa; comas 
medicamine; taotafumanti solfure 
balat ovłs (okadzona); 5) przybyć, 
dostać się dokąd, proTindam;ca¬ 
stra: domos; poet; terminom 
(mondi) armis; 6) kosztować, żuć, 
aaporem mciii a; cibos dente, poet; 
7) graniczyć, być przyległym, 
rilla tangit Tiam; ciritas Rhenom 
tangit; fondi, qui Tiberim tangunt; 
8) w mowie: dotknąć, przytoczyć, 
wspomnićć, napomknąć, leriter 
unumqnodqoe tan gam; Aristoteles 
ista tetigit; 9) pooŁ: podjąć się 
czego, przedsięwziąć, caraina; 
10) wzruszyć, zrobić wrażenie na 
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nmyśle, aliqucm; tetigit aitimuia 
mcmoria nepotum; vota tetigere 
dcos; tactus, przejęty, przcniknio- 
ny, cupidine, religione i t. p. 

Tanąuam, patrz tamąuam. 
Tantalus, i, m. król Frygijski, 
syn Jowisza, ojciec Pclopsa i Nio¬ 
by; stąd: a) Tantalidcs, ae, m. 
syn, wnuk, potomek Tantala; T. 
fratres, Atreusz, Tyestes; b) Tan- 
talis, Tdis i idos, z. pochodząca od 
Tantala, Nioba, Heriniona,Helena* 

Tanti dom, patrz tantusdcin. 
Tantillus,a, umrrtantulus. 
Tantisper, przyst.. tak długo, do 
czasa, z nast. dum (dopóki), ut 
ibi esset tantisper, dum culeus 
compararetur, samo tant., tymcza¬ 
sem, videro, quid efficiat, tantis¬ 
per hoc magni acstimo. 

Tanto, patrz tantus. 
Tantopere. lub tanto opere, z ta¬ 

ką usilnością, tak bardzo, quod 
tant. didicisti; tant dcsidciabam. 

Tantulus, a, umf tak mały, tak 
inaloznaczący; rzeczow. tantulum, i, 
n. tak mało, taka drobnostka, qui 
tantuli eget; t. morae; tantalnm 
in suam rem conrerterc, tylko 
tyle. 

Tantummodo, przyst. tylko; t. ne, 
byle tylko nie, t. Cnaeus noster ne 
Italiam relinquat. 

Tantus, a, um, tak wielki, tak 
znakomity, vitia; urbes, homo t.; 
laetitia; w porównaniu kładzie się 
z odpowiednićin sobie quautus, jak 
wielki lub u poet. quam, jak, 
imnquam vidi tan tam (concionem), 
quanta nunc vestra est; non ul- 
lum pro me tantum cepisse timo- 
rem, quam ne-, często *z nast. ut 
lub qui i tr. łącz., tanta modestia 
dieto audiens fuit, nt si prhatus 
essot; nalla est tanta vist quae 
non possit /rangi; odwrotnie: tak 
mały, tak mało znaczący, cetera- 

rum proTinciarum rcctlgalia tanta 
sunt, ut iis Ti* contenti esso pos- 
simus; 2) rzeczow. tantum, i, n. 
a) tak wiele, alrerum tantum, dru¬ 
gie tyle; t. effata; z przyp. 2. t. 
belli; t. praesidii; tantum aucto- 
ritatis, quantuin vos esse Tolui- 
stis; hujus tantum memoriae dcla- 
tuin est, ut- (tak wielka wartość); 
t. abest, porów, absum; w prz. 2. 
tanti cmere, rcudere i t. p., tak 
drogo; tanti esse, tak wicie zna¬ 
czyć: quum tanti se non esse di- 
zisset; tanti fieri, tak wiele zna¬ 
czyć; w przyp. 6. tanto, o tyle, 
tein, tanto minoris renicrint; tan¬ 
to nos snbmissias geramus; ter 
tanto pejor, trzy razy gorszy; tan¬ 
to antę, post, daleko wprzód, da¬ 
leko później; b) tak mała rzecz, 
tak mała ilość, taka drobnostka, 
t. navium; w przyp 2 est mihi 
tanti, nic wiele u mnie znaczy; 
3) przyst. tantum, a) tak bardzo, 
tak dalece, samo lub z odpowic- 
dniem sobie quantum lub z ut i 
tryb. łącz. t. auctoritatc motus est, 
nt — jusserit; non tantum, nie 
tyle z nast. quautum lub quam. 
jak; b) tylko, non t.; sed etiarn, 
nie tylko, — ale nawet; tant. non, 
tylko co nie, prawie, tant. non 
ad portas bellum esse; tant. qnod, 
tylko co, qui tant. quod pervene- 
rat-; jubet; tant. quod uon, tylko 
co nie, tylko ze nie, tego tylko 
brakuje, żeby-; taut. quod horni- 
nem non nominat. 

Tantuedem, tantadem, tant u md em 
lub tantundem, równie wielki, 
równio liczny; rzeczow. tautnindem, 
tyleż, itineris, viae; Toluntaten 
tantidem, quanti fidem suam facit; 
przyst. tantumdcm in łatitudinem 
paterc (tak daleko). 

T&pes, etis, 77i. i tapeto, is, n. lnb 
tapgtum, i, m. kobiorzec* 
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Tapróbanfi, Es, z. wyspa Indyjska. 
Tapaus, patrz Thapsus. 
Tapuri, oram, m. lud koczujący 

w Medyi. 
Tarbelli, orum, tn. lud w Gallii 
Akwitańskiej. 

Tarde, przysl. powoli, opieszale; 
oliva t. cresceus; 2) późuo, tricn- 
uio tardius tnumphavit. 

Tardigradus, a, um, powoli cho¬ 
dzący. 

Tarditaa, Stis, ż. powolność, ruch 
powolny, brak pospiechu, t. in 
gressu; pedum, navium; powolne 
działanie, veneni; opieszałość, o- 
ciąg&nie się, in rebus gerendis;— 
przenoś, tępość, niepojętność, głu¬ 
pota, hominum, ingenii. 

Tardo, 1. opó/uiac, zwlekać, tar- 
dandum est nobis; 2) przeszka¬ 
dzać, tamować, wstrzymywać, pro- 
fectionem; impetum hostium; pa- 
lus, quae Eomanos ad inseąuen- 
dum tardabat; tardari frigorc; 
z tryb. bez. propius adire tarda- 
rentur. 

Tardus, a, um, powolny, ociąga¬ 
jący się, homo; pecus; incessit 
passu de vulnere tardo; tardis fle- 
xibus errat Miucius; poet. także 
sprawujący ociężałość, podagra, 
senectus; 2) dłngi, meuses, uox; 
długo czuć się dający, sapor, poet.; 
3) późuo przychodzący, zjawiają¬ 
cy się, poena, portenta deum; — 
przenoś, tępy, nie obejmujący rze¬ 
czy, 6ensus, ingenium; nimis iu- 
dociles quidam iardiquc sunt; tar- 
dus in cogitando; powolny, prze¬ 
zorny, ostrożny, wyrachowany. 

Tarentum, i, fi. miasto handlowe 
w niższej Italii: stąd: Terentinus, 
a, um, tyczący się Tarentu, z Ta¬ 
rentu i Tareutiui, orum, m. Ta- 
rentynowie. 

Tarpejua, a, um, nazwisko Bzym- 
skićj familii; przyn. Tarpejski, 

mons lub saium, Tarpejska Inb 
Kapitolińska góra, z której spy¬ 
chano złoczyńców. 

Tarquinii, orurn, m. miasto w Etru- 
ryi; stąd: a) Tarquinius,z Tarkw. 
pochodzący, T- Priscus, T. Su- 
perbus; do familii Tarkwiniuszów 
należący, nomen; factio; b) Tar- 
quiniensi8, tyczący się miasta 
Tarkwiniów, ager; i Tarquiuien- 
ses, ium, m. mieszkańcy miasta 
Tarkwiniów. 

Tarraclna, ae, i Tarracinae, arom, 
i. miasto Wolsków w Lacynrn; 
stąd: Tarracinenses, ium , m. Tar- 
racyuowie. 

Tarraoo, ónis, z. miasto w Hisz¬ 
panii; stąd: Tarraconensis, Tar- 
rakoneński i Tarraconenscs, ium, 
tn. mieszkańcy Tarrakony. 

Tarsus, i, główne miasto Cylicyi: 
stąd: Tarśensis, do miasta Tarsu 
nąleźący, i Tarscnses, ium, m. 

mieszkańcy Tarsu. 
Tartarus, lub -os, i, frt. w licz. 
mn. Tartara, orum, n. świat pod¬ 
ziemny, kraina umarłych; stąd: 
Tartareus, a, um, podziemny, poet.: 
straszny, speeus, nox, vox (Furyj). 

Tartessus, lub -os, i, z miasto 
w Hiszpanii betyckiej; stąd; Tar- 
tessius, a, um, należący do Tar- 
tessu, litora (oceanu zachodniego); 
Tartessii, orum, m. mieszkańcy 
Tartessu. fakwitańskićj. 

Tarus&tes, ium, tn. lud w Gallii 
Tatius, ii, w». król Sabinów; stąd: 
Tationses, Tacyensowie, jedna 
z trzech setni jazdy Bzymskiej, 
utworzonych przez Bomulusa. 

Taulantii, erum, tn. lud w Illiryi. 
Taureus, a, um, wolowy, byczy, 
terga. 

Tauri, orum, tn. lud. Scytyjski; 
stąd: Tauncus, a, um, Taurycki, 
Chersonesus (Krym); takie: terra; 
ara (Dyany). 
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Teurłformis, e, mający kształt 
tyka, 

Taurii ludi, Igrzyska obchodzone 
na cześć bogów podziemnych. 

Taurini, oram, m. lad w Gallii 
Cyzalpińskićj; stąd: Taurinus, a. 
om, do Taorynów należący. 

Taurlnua, atun, byczy, wolowy. 
Taurie, Tdis, f. wyspa przy Illiryi. 
Tmuróia, entis, n. zamek w Gallii 
Narboneńskiój. 

Tauromónitun, ii, n. miasto w Sy¬ 
cylii, także: Tauromenon, poct.; 
stąd: Tanromenit&nus, a, om, na¬ 
leżący do Tanromeniom; rzeaow. 
Tauromenitani, orom, m. Tauro- 
menitame. 

Tauran, i, m. byk, wól; 2) gwia¬ 
zdozbiór; 3) narzędzie męczarni, 
zrobione przez Perylla. 

Tanrus, i, #». pasmo gór w Azyl; 
Taori Pylae, wąwozy między Kap- 
padocyą i Cylicyą. 

Taxo, 1. (od tango) mocno się do¬ 
tykać; 2) n późn. pis. taksować, 
oceniać; 3) dotykać kogo słowami, 
przycinać, obmawiać. 

Taxua, i, i. cis. drzewo. 
Taygete, Os, i. córka Atlasa i Ple- 
jony, jedna z Plejad. 

Tajrgótua, i, m. i poet. Taygeta, 
ae, f. góry, między Lakouiką i 
Messenią z przylądkiem Taena- 
rum. 

Te, przyp. 4 i 6 od ta. 
Ttftnum, i, w. 1) Sidicinam, mia¬ 
sto w Kampanii; 2) Apułnm lab 
Apalomm, miasto wApalii; stąd: 
Teanenses, inm, w. Tcancnsowie. 

Tefttes, om, rn. lud w Apulii. 
Teomessa, ae, i. córka Tcutrasa. 
Teote, przysl. skrycie, potajemnie; 

2) ostrożnie, non satis tccte dccli- 
nat impetom. 

Teotor, oris, tn. pokrywacz, tyn¬ 
karz. (lepa, polewa. 

Teotorlolum, i, it. mały tyuk, po- 

Teetoriom, ii, n. lab opus tecto- 
rium, tynk, polepa, t. yetus de¬ 
lftom. 

Teotosagea, om, i Tcctosagi, orom, 
w. lud w Gallii narboneńskićj. 

Teotum, i, «. dach, firmatectain 
domiciliis hahere; 2) — przenoś, 
dom, namiot, mieszkanie, świą¬ 
tynia, miejsce pobyto ludzi i Zwie¬ 
rząt, ager incnltus sine teeto; in 
yestra tecta discedite; tecta Se- 
byllae; Triyiae aurea tecta; tecta 
ferarom. 

Tectut, a, om (od tego), pokryty, 
naves, scaphae; cunicoli, okryte, 

odziemne; — przenoś, senno yer- 
is tcctus, pod postaciami, alle- 

goryczna: verba; skryty, tajny, 
tajemny, cupiditas; amor; nieod- 
gadniony, niezbadany, nieotwarty, 
okrywający swoje zamiary, tocti 
ad alienos esse possomns; ostroż¬ 
ny, quis tectior? te yideri tectis- 
slmom. 

Tegea, ae, i. miasto w Arkadyi; 
stąd: aj Tegcac08, a, om, tyczą¬ 
cy się Tcgei; poet.: Arkadyjski; 
ticczow. Tcgeaca, Atalanta; b) Te- 
geates, ac, f». Tegeata, z Tegei 
i Tegeatae, arom, i*. Tegeaci, 
mieszkańcy Tegei. 

Tegea, £iis, L nakrycie, mata, ro¬ 
goża. 

Tegimen, ieghmcn i tegmen, Inis, 
w. lob tegimentum, t eg u men tom i 
tegmentom, i, w. pokrycie, za¬ 
słona. 

Tego, texi, tectum, 3. okryć, za¬ 
słonić, odziać, corpos pallio; poet.: 
ossa tegit humus, tomulos; okryć, 
skryć, se latibulis; fugientem sil- 
vae tezeront; aliquem a conspecto 
alienjos; — przenoś, a) pokryć, 
nkryć, osłonić, zataić, flagitia 
paiietibns; aliqoid triomphi no- 
mine; torpia facta orationc; ali- 
quid nnmdacio; commissa, rem 
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turplssimam honesta praescriptio- 
ne; b) zasłonić, bronić, otoczyć 
opieką, is meam salutem texit; 
alitjuera in re; legatos ab ira im- 
p*tuque hominiim; tcctus innoccn- 
tia; jurę legationis; aliquid cxcu- 
satione amicitiae; poet.: towarzy¬ 
szyć, omnis eum stipata tegebat 
turba ducum; latus alicujns tcgere. 

Tegula, ae, i. dachówka, w licz. 
bd. dach. [gim*. 

Tegumen, tugumentnm, patrz te- 
Tejua, patrz Teos. 
Tela, ae, i. tkanina, telam texcre, 
reterere, exercere« tkać; u poet.: 
osnowa tkaniny, radio porcurre 
telas; licia telae ad der e, tkać; tak¬ 
że: nawój tkacki, wal krosienny, 
barbarie*; wełna, putris, poet.; — 
przenoś, robota, dzieło, ea tela te- 
zitnr. 

Telamo, lub -on, onis, vn. syn Ea- 
ka, brat Pełen sa, ojciec Ajaksa 
i Teukra, należał do Argonautów; 
stąd: a) Telamoniadcs, ae, m syn 
Telamona, Ajaks; b) Tela mon ius, 
a, nm, tyczący się Telamona, rre- 
czow, Telamo ń czy k (Ajaks), quo si 
Telamonius isset. 

Telchlnea, um, w. dawni miesz¬ 
kańcy Krety, którzy stamtąd prze¬ 
szli na wyspę Rhodus, a następnie 
na Cypr, słynni ze sztuki obra¬ 
biania kruszców i czarodziejstwa. 

Telćboae, arum, m. lud w Akar- 
n&nii, którego część przesiedliła 
się na wyspę Kapreę. 

Telegónos, i, v% syn Ulissesa i 
Cyrcy, założył miasto Tusculum. 

Telemachus, i, n. syn Ulissesa i 
Peuelopy. 

Telephue, i, m. syn Herkulesa, 
król Mizyi; 2) współzawodnik 
Horacyusza. 

Telethusa, ae, i. matka Ifisa. 
TellSnae, arum, i. miasto w La- 
cyum. 

Talinj, flr», i. ziemia, grunt, po¬ 
wierzchnia ziemi, sterilis; inarata 
Cererem reddit ąuotannis; 2) kraj, 
Gnossia, poet.; 3) oosobiona jako 
bóstwo, Jeliurcm porco piabant. 

Telmessua lub Telmissus, i, i. 

miasto w Licyi; stąd: a) Teł mes- 
ses, ium, m. Telmessowie; bj 
TelmessTcus, do Telmessu odno¬ 
szący się. 

Telum, i, «. pocisk, strzała, włócz¬ 
nia: także: puginał, miecz, topor; 
tela in aliąuem emittere, immit- 
terc, intendere, conjiceTe; u poet: 
róg wołu, pars caret altera telo 
frontig; o piorunie: arbitrium est 
in suo telo Jori; — przenoś, po¬ 
cisk, broń, isto telo tutabimur 
plebcm; telie fortnnae propositum 
esse; pobudka, bodziec, neccssitas, 
quae ultiimim ac maximum telum 
est; non mediocre telum ad res 
gerendas- 

Temenos, miejsce przy Syrakuzie, 
gdzie był gaj poświęcony Apolli- 
nowi; stąd: Tcmenltes, ae, m. o 
posągu Apollina. 

Temerariu*, a, um, nierozważny, 
niebaczny, płochy, lekkomyślny, 
zbyt śmiały, homo, r&tio, consi- 
lium, tox. 

Temere, przysł. płocho, bezzasa¬ 
dnie, nierozważnie i t. p.; non 
(haud) temere est, to nie jest bez 
przyczyny, bez celu, to ma swoje 
znaczenie; non t., nie łatwo, non 
temere qnivis a me ferret idem; 
nullus t dies intercessit. 

Temeritaa, atis, ł. płoch ość, lek¬ 
komyślność, nierozwaga, zbytecz¬ 
na śmiałość, temeritas est floren- 
tis aetatis, prudentia senectutis; 
2) nieład, nulia temeritas, §ed 
ordo. 

Temero, 1. skazić, zgwałcić, znie¬ 
ważyć, splamić, fi dem; temerata 
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templa Minervae; zarazić, flavios 
veneno. 

Temesa, ae, i -6.. 5s, z. także: 
Ten)psa, ae, i. miasto Brucyów; 
stąd: a) Temesaens lub Tomesćus, 
a, um, tyczący się miasta Teme- 
zy; h) TemesSnus i TempsSnus, 
a, um, tyczący się tego miasta. 

Temćtum.i, n. wino (wyraz sta¬ 
roświecki). 

Temnites, patrz Temnos. 
Temno, ere, pogardzać, non tcm- 
nere divos. 

Temnoi lub -us, i, i. miasto w Eo- 
lidzie; stąd: Temnites, ae, m. 

lenmita, z Temnos, i Temnitae, 
arom, m. Temnici. 

Temó, ónis, m. dyszel; 2) wóz 
(gwiazdozbiór). 

Tempe, licz. uin. n. bardzo przy¬ 
jemna okolica w Tessalii; poet: 
wszelkie miejsce odznaczające się 
przyjemnem położeniem. 

Temper&mentiim, i, n umiarko¬ 
wanie, cocli, klimat umiarkowa¬ 
ny; 2) średnia droga, średnia mia¬ 
ra, środek, iiiyeutum est t. 

Temperana, tis, umiarkowany, po¬ 
wściągliwy, homincm teinperantcin 
eum dices, qui se m aliqua libi- 
dine continuerit. 

Temperanter, przysl. powściągli¬ 
wie, 7 umiarkowaniem, agere. 

Temper antm, ae, z. umiarkowa¬ 
nia, powściągliwość, in victu; di- 
cacitatis; in practermjttendis vo- 
lnptatibus. 

Tempe ratę, przy&ł. wstrzemięźli¬ 
wie, powściągliwie, z umiarko¬ 
waniem, agerc, scribere. 

Temper&tio, ónis, i. umiarkowana 
własność jakiej rzeczy, średnia 
miara, coeli. caloris, przymiesza- 
nie czego w należytym stosunku, 
acris (Corinthii); odpowiednie ce¬ 
lowi urządzenie, rząd, reipnbli- 

cae, civitatis; także: sol mens 
mundi et t. (organ). 

Temperfttor, óris, n1. ten, który 
czego z umiarkowaniem używa lub 
co należycie urządza. 

Temperatura, ae, i. umiarkowa¬ 
na własność, u póżn. pis. 

Temper&tuft, a, um, umiarkowa¬ 
ny, łagodny, esca, loca; — prze¬ 
noś. umiarkowany, powściągliwy, 
poważny, spokojny, vim tempera- 
tam dii provehunt in majus; mens 
teinperata ab insolcuti l&etitia; o- 
ratio temperatior. 

Temper!, patrz tempus. 
Temperies, ei, ż. zachowanie mia¬ 
ry w pomieszaniu rzeczy, tempe- 
riem dedit mirta cum łrigore 
flamma; umiarkowana własnosc 
czego, coeli; aquarum. 

Tempero, 1. (od tempus), zacho¬ 
wać przyzwoitą miarę, być w czćm 
umiarkowanym, in aliqua re; 
z przyp. 3. panować, powściągać, 
wstrzymywać, sibi: inanibus, lin- 
guae, oculis, irac lub ammo, lae- 
titiac i t. p., lub szanować, oszczę¬ 
dzać, sociis, lemplis; z przyp- 6. 
miarkować się w czUłm, lacrimis: 
risu; ab ahqua re, wstrzymać się 
od czego, a lacrimis, a caedibus, 
ab oppugnatione, ab injuńaet ma- 
leficio; lub szanować, oszczędzać, 
ab sociis. ab his sacris; non tom- 
perare sibi z nast. quin i tryb. 
łącz., ncque sibi temperatnros exi- 
stimabat, quin in Prorinciam cii- 
rent, że się uie wstrzymają od 
wkroczcuia do Prowincyi; 2) za¬ 
chować przyzwoitą miarę w po¬ 
mieszaniu, acuta cum gtavibus, 
wyższe tony z niższemi,pocuium; — 
przenoś, aj porządkować, urzą¬ 
dzać, rompublicam legibus; disci- 
pliua regum salubriter temperata; 
u poct.: rządzić, kierować, res 
heminuw ac deorum; ora freius; 
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ratem; b) umiarkować, złagodzić, 
coelum; calores solis; marę (uspo¬ 
kajać), poet.; rictoriam. 

Tempestas, Mis, i. czas, pewien 
okres czasu, ea tempestate; mul- 
tis antę tempestatibus, daleko 
wprzód, przed wieią laty; 2) 

zwvkle: stan powietrza, pogo¬ 
da, niepogoda i t. p. bona, cer¬ 
ta, perfrigida, clara; szczegół, 
burza, z bliższem określeniem, 
acerrimae, durissiinae, immodera- 
tae i t. p.; orta b u bito tempesta- 
tc; t. maritima, burza morska; — 
przenoś, zaburzenie, nieszczęście, 
klęska, gwałtowny nacisk, peri- 
culi, inridiae; t. popularis i po¬ 
pali; impeudentem eritare tempe- 
statem; temp. emtare; także o 
osobach: tempestas pacis, burzy¬ 
ciel, niszczyciel (o Klaudyuszu); 
temp. macelli, żarłok. 

Tempestitre, przysl. wcześnie, 
w przyzwoitym czasie; 2) zręcz¬ 
nie, stosownie. 

Tompesti vitas, atis, ż. czas stoso¬ 
wny, pora przydatna. 

Tempestiyus, a, um, w czasie 
właściwym zdarzający się, uczy¬ 
niony; stosowny, dogodny, nondum 
tempestiro ad navigaudum mari; 
tempestiyum pucris concedere lu- 
dnm; tempestivo, w porze właściwej, 
poet., multa mihi ad mortem tein- 
pestira fuere (wiele chwil stoso¬ 
wnych); — przenoś, dojrzały, vir- 
go, poet; fructum teinpestivum 
capcre, w czasie właściwym ko¬ 
rzystać. 

Templum, i, n. przestrzeń ukro- 
ślona laską augura przeznaczona 
do wieszcaby: ad iiiauguraudum 
tempU capi out; de tempio descen- 
dere; stąd: poet. wysokość, wznio¬ 
słość, templa Parnasia; szczegół, 
o miejscu poświęconem jakiemu 
bóstwu; stąd: świątynia; 2) w o- 
p. i.w. 

góie: miejsce poświęcone przez 
augura, miano w. asylum, schro¬ 
nienie, ucieczka; kurya czyli miej¬ 
sce zebrania senato, curia tem- 
plum consilii publici; mównica. 
ei:cedere tcmplo, tempio a collc- 
ga occupato; 3) templa coeli, 
przestrzeń nieba, niebo; Achern- 
sia templa Orci, świat podziemny; 
nonno adspicis, quae in templa vc- 
neris, do jakich świętych miejsc;— 
przenoś, templa mentis, kryjówki, 
tajniki myśli. 

Tempor&rinfl, a, um, stosujący się 
do czasu, do okoliczności, libe- 
ralitas, ingenia. 

Tempori, patrz tempus. [mesa. 
Tempsa, Tewpsanus, patrz Tc- 
Tempt- patrz tent-. 
Tempus, tempÓris, n. czas, pora, 
diei,anni;vemum,matutinumi t. p., 
t. meum,tuum, legitimum i t- p.; 
cx ordine temporum; eo, eodem, 
primo, uno, omm tempore, liś¬ 
ciem temporibus, per haec tempo- 
ra i t. p., ei tempore, wnet, na¬ 
tychmiast; tempore, z czasem, 
w swoim czasie; in tempus, na czas; 
in oume tempus, ua zawsze; ad 
tempus iectus, na czas niejaki; 
tymczasowo: 2) czas, sposobność, 
t. habere, amittere, non dimitte- 
re; tempora eligere; quum tem¬ 
pus est yisurn rei gerendae; tem¬ 
pus est z tr. bez. facere finem, 
dicere, poscere; ad tempus oceur- 
rere, w czasie właściwym; antę 
tempus, przed czasem; suo t. lub 
samo tempore, w czasie właści¬ 
wym; także: tempori lub temperi. 
w stop. wyż. temperius; 3) oko¬ 
liczności, stosunki, stan, tempori 
semre, stosować się do okolicz¬ 
ności; temporis causa facere; ora- 
tiones sunt temporum; temporum 
homo; ex, pro tempore, ad tem¬ 
pus, podług okoliczności; szczegół. 
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stan niepomyślny, in hoc tempora 
nnlU ciritas Atheniensibus auzi- 
lio fuit, w tćm położenin; hoc 
tam turbido tempore; dubiis for- 
midolosisque temporibus; omne 
menm temp us amicorum tempori- 
bas trans mittend mu putari; 4) 
miara zgłoski; 5) skroń, zwykle 
w licz. mu. temp ora fertur rin- 
lisse corona; poet. twarz lub głowa. 

Temp^Ta, oram, n. miasto w Tra- 
cyi. 

Tema-, patrz Temes-. 
Tern ulen tus, a, um, pijany, upo¬ 
jony. 

Tenacitae, atis, i. mocne trzyma¬ 
nie, unguium; — przenoś, skąp¬ 
stwo, in purpura causam tenaci- 
tatis rideo. 

Tenaciter, przysl. mocno, silnie, 
krzepko, premere; — przenoś, u- 
porczywie, zacięcie, urgere. 

Ten&x, icis, mocno się trzymają¬ 
cy czego, forceps, dens (ancorae); 
mocny, lipki, kleisty, tęgi, gęsty, 
gramen, cerae, passus: — przenoś. 
a) mocny, trwały, fides, memo- 
ria; b) skąpy, pater; z przyp. 2. 
t. quaesiti; c) stały, wytrzymały, 
t. propositi; d) w złej myśli: 
uparty, zacięty, equus; 2) wstrzy¬ 
mujący, sa bulu m;—przenoś, ochra¬ 
niający siebie, oszczędzający, res- 
trictos et tenaces fuisse- 

Tanoteri, orurn, w*. lud Germań¬ 
ski nad Renem. 

Tendiculft, ae, z. sićć, sidło, łap¬ 
ka, literarun, sofistyczny, wy¬ 
krętny wykład prawa. 

Tendo, tótendi, tensum lub ten¬ 
tom, 3. natężać, naciągać, napi¬ 
nać, wyprężać, arcum; stąd: bar- 
biton, nastroić; retia, plagas, za¬ 
stawiać sidła; — przenoś, alicui 
insidias; vela, rozpinać żagle; 
praetorium, rozbić, rozwinąć na¬ 
miot; wyciągać, deitram, manus 

supinas; manus lab brachla ad 
coelam 1 poet. coelo; podawać, 
deztram alicui lub ad aliąnem; 
także w ogóle: podawać co koma, 
właśc. i przenoś; na str. bier. 
rozciągać się, prsecordia tende- 
bantur; zwracac, kierować, naj- 
więcćj u poet., oculos pariter ta- 
Iumque; sagittas aren; iter ad ali- 
qaem lnb ad aliquid; quo tende- 
rent cursum; przepędzić, termo* 
ne benigno noctem; 2) nieprzech. 
być pod namiotem, stać otozem, 
hic saerus tendebat Achilles; snb 
raiło; stać w szyku, w gotowe* 
ści do boju, antę signa; zmierzać 
dokąd, dążyć, cnrsum direxlt, 
qao tendebat; ad lub in castra; 
Romam; quo# tender® pargftnt; 
poet.: prowadzić, Tia tendit sub 
moenia; — przenoś, m) do czego 
zmierzać, dążyć, mićć CO na ce¬ 
la, eo tendit; ad raliąua alacri 
animo tendebamns; ad majora; 
z tryb. bez. usiłować, starać aię, 
componere leges, praerenire; poeL: 
aqua tendit rumpere plum Dum; 
b) w duchu nieprzyjaz.: staczać 
walkę, vasto certamine tendunt, 
summa vi; albo słowami wieść 
spór, spierać się, ze spój. ut i 
tryb. łącz. lab samo teudere. 

Tenóbrae, arom, L ciemność, stąd: 
noc, tenebris, w ciemności, w no¬ 
cy; tenebris obortis, gdy się 
zmierzchło, gdy noc nadeszła; 
poet.: o krainie podziemnćj, in- 
fernae, Stygiae lub samo ten.; 
miejsce ciemne, ukryte, więzienie 
clausi in tenebris; 2) ślepota, za¬ 
ćmienie wzroku w mdłościach, te- 
nebrae oculis obortae; — przenoś. 
aj nieznajomość, ukrycie, zapo¬ 
mnienie, jacerent omnia in tene- 
bris, nisi literarum lumen acce- 
deret; familiam e tenebris in lu¬ 
cern erocarit: ritam in tenebris 
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trahebam (nieznany, w poniżenia); 
b) zamieszki krajowe, smutny stan 
państwa, in iilis reipubiicae te- 
nebris. 

Tenebrloóaui, a, um, ciemny, po- 
kątny, lichy, nikczemny, popina; 
libidines; niepojmujący, sensus. 

Tenćbrious, a, um, ciemny. 
Tenebrósus, a, um, ciemny, Tar- 

tara. 
Tenćdoa lub -us, i, i. wyspa na mo¬ 
rzu Egiejslućm; stąd: Tenedius, 
a, um, należący do wyspy Te- 
nedos i Tenedii, oram, m. miesz¬ 
kańcy tój wyspy. 

Tonę Ilu*, i tenellulua, a, um, 
bardzo delikatny, młodzi uchny. 

Teneo, tenai, tentum, 2. trzymać, 
aliąuid in manu; aliąuid mann, 
deztrS, laera, ore; res oculis et 
manibus tenetur, rzecz jest jawna, 
dotykalna; habcnas; gubernacula 
rdpnblicae; kierować, zwracać, 
oculos in se; sub astra; dostać 
się w jakie miejsce, wylądować, 
osiągnąć, terram, regionem, por- 
tum; Diam tenc; ad Mendiu; — 
przenoś, ingenio, virtute regnum; 
teneri res aiiter non potest; ani- 
mo aliąuid lub samo teneo a- 
liąuid, objąć co w myśli, wie¬ 
dzieć; 2) zajmować, ea provincia 
in circuito tenuit i t. d.; arenae 
tenent mag nam partem; — prze¬ 
noś. haec populos, haec magnos 
formnla reges tenet, poet.; stąd: 
teneri aliqua re, zamykać się 
w czóm, należeć do czego; 3) przy¬ 
trzymywać, zatrzymywać, tigna; 
ancoras; uavem in ancoris; szczegół, 
w znacz. woj. miejsce jakie zajmo¬ 
wać, bronić, suum locum; tumu- 
lum; praesidium; — przenoś, za¬ 
trzymywać, zachowywać, mcmo- 
riam alicojus; memoria tenere, 
mićó w pamięci, przypominać so¬ 
bie , z nast 4 przyp. i tryb. bez . 

memoria tenetis — oomplures tar* 
res de coele esse percussar, poet: 
si rerba tonerem; illnd arie te¬ 
nent, mocno przy tem obstają, 
z nast. 4 przyp. i tr. bez.; utrzy¬ 
mać się przy czćm, anctoritatem; 
imperium in suos; causam spnd 
centumriros (wygrać); t. legessn- 
as, utrzymać się przy swoich pra¬ 
wach; jura communia; z nast. ut 
lub ne i tr. łącz., dopiąć, doka- 
zać czego, plebs tenuit, no cou- 
sules — crearentur, 4) schwytać, 
pojmać, aliąuem rinctum; ali- 
quem; teneri in manifesto peccato; 
także: teneri alicujua rei; — prze¬ 
noś. zobowiązywać kogo czćm, 
leges eum tenent; lege, foe- 
dore, promisso, jurejurando, sa- 
cr&mento, vadimonio teneri; uj¬ 
mować czóm, zajmować, przej¬ 
mować, mentes car mino; pueii 
ludis tenent ur; oculi pictora te- 
nentur; desiderio, studio auri, ad- 
miratione teneri; 5) utrzymywać, 
nutu suo; — przenoś. aliquem in 
officio, in seryitute; tribus rebus 
vita auimantium tenetur; trwać 
w czćm, nie odstępować czego: 
a) pTzech. cursum, podróż dalćj 
odbywać, nie ustawać; poet: in- 
ter utrumque tene, trzymaj się 
średniej drogi; — przenoś, zacho¬ 
wać, ordinem, silentium, modom 
rerborum, fidem; propositum, nie 
odstępować zamiaru; bj nieprzech. 
trwać, utrzymać się, nie ustawać, 
imber per lotam noctem tenuit; fa¬ 
ma tenet; 6) zatrzymywać, wstrzy¬ 
mywać, zachowywać, se Koma 
ezcrcitum in Campania; se qu5e- 
tum; se domi, pozostać, bawić 
w domu; se uno loco; se in ca- 
stris; se castris et paludibus; in 
Tiuealis teneri; hostem in angu- 
stiis; tabel larios: vento teneri; 
powściągać, manus ab aliąuo. 



Tenor 862 Tentorióium 

po«t.; — przenoś, wstrzymywać, 
hamować, powściągać, sc ab ac- 
cusando; se non tenere lub se te- 
nere non posse, quin-; teneri non 
potni, quin tibi—declararem, nie 
mogłem się wstrzymać, abym ci 
nie objawił; lacrimas, risum, do- 
lorom, i ram, iracuudiam; także:, 
zostawić przy sobie, zamilczćć, 
aliquid; non tenebo te pluribus, 
nie będę cię zajmował długo; 7) 
posiadać, mićć w swojćj mocy: 
aliąuid; captiri qui tenebantur a 
Carthaginiensibiis; także: zamiesz¬ 
kiwać, primum locum aediam; ur- 
bem, regionem late i t. p.: poet.: 
tuta tenere. być na miejscu bcz- 
piecznćm; teneo te, już cię mam; 
w znacz. woj. mićć w posiadaniu, 
obsadzić, locum praesidiis, oppi- 
dum, montem, portum, litora, in- 
aulam, aciem primam i t. p.; 
quae ab Hannibale tenebantur, 
władać, panować, królować, im¬ 
perium: urbem oppressam serri- 
tute; 8ummam imperii, domina- 
tom, rempublicam. Orientem; te- 
nente Caesare terras i t. p.; stąd: 
qui tenent, panujący; także o do- 
wódzcy: erercitum pedestrcm; al- 
terum comu: — przenoś, locum 
amicitiae apud aliquem. 

Toner, tenera, tenerum, miękki, 
delikatny, radii, caules, ramus, 
arbor i t. p., także: a«r, szczegół, 
u poet.: młody, młodociany, puer, 
aimus (wiosna); res tenerae, mło¬ 
de rośliny, zasiewy; a teneris, ut 
Graeci dicunt, unguiculis, od dzie¬ 
ciństwa; także: poet. in teneris; — 
przenoś, a) giętki, łatwy do po¬ 
wodowania, nihil est tam tenerum, 
quam oratio; tenerum in animis; 
animus: b) zniewieściały, piesz¬ 
czotliwy, rozpustny, poeta, car¬ 
men, u poet. 

Tenontas, fttis i. delikatność. 

Tenesmos, i, ». silenie się stol¬ 
cowe 

TÓnor, óris, m. ciąg, bieg nie- 
przerwauy, uno tenore; hasta scr- 
vat tenorem: — przenoś, ciąg, po¬ 
stęp jednostajny, uno tenore in di- 
ccdćo fluit, nieprzerwanie, ciągle. 

Tdnos, i -us, i, i. jedna z wysp 
Cyklad yjskich. 

Tensa, ae, f. wóz, na którym pod¬ 
czas igrzysk Cyrceńskich posągi 
bogów wożono. 

Tentabundus, a, urn, doświadcza¬ 
jący. 

Tent amen, Tnis, i tentamentum, i, 
n. doświadczenie, próba, cernunt 
mortalia teutamina nihil posse ar- 
tes medentum; — przenoś, kosze¬ 
nie, t. tui pepigi. 

Tentatio, 5nis, 2. doświadczenie, 
próba: 2) napad (paroksyzm), 
morbi. 

TentŁtor, óris, m. kusiciel. 
Tentigo, Tnis, Ł jumość. 
Tento, 1. dotykać, macać, próbo¬ 

wać, aliquid mann, pollice, ro- 
stro, pede; 2) napadać , mocnia 
8cali8, loca. urbem, opera , muni- 
tiones, Achajam; dotknąć, auctu- 
mnus ezercitum valetudine tenta- 
verat; scabies tentat ores; morbo 
tentari; — przenoś, aj próbować, 
doświadczać, na próbę wystawiać, 
se lub aliąuid; lub z tr. bez. per- 
suadere; z« spój. ut i tr. łącz. ut 
sibi Aegyptus daretur; z zapyt. 
zależ.: tentas, an possit capi; sa¬ 
mo t.: ne tentando cautiorem fa- 
ceret; starać się o co, anxilium 
laborum; t. coelestia, wznosić się 
pod niebiosa, starać się zjednać so¬ 
bie wielką sławę; h) chcićć prze¬ 
ciągnąć na swoją stronę, kusić, nę¬ 
cić, animos; judicium pecunia; ali- 
quem perDrusum; a multis tenta- 
tus; podburzać, natioues, Italiam. 

Tentorlólum, i, n. mały namiot. 
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Tentórium, ii, n. namiot. 
Tentus, a, um, patrz tcndo lab 
teneo. 

Tenuiculus, bardzo szczupły, li¬ 
chy, apparatus. 

Tenuia, e, cienki, delikatny, sub¬ 
telny, restis, amirtus, tunica, a- 
cas, comae, capi lii, vellus, col- 
lum, aurum (nici złote); wązki, 
szczupły, terra (międzymorze); al- 
▼eus, fastiginm, suleus; agmen 
młlitum i t. p.; czysty, przezro¬ 
czysty, coehtm, aqua; słaby, 
skąpy, niedostateczny, mało zna¬ 
czący, lichy, lumen, Yictus, ci- 
bus, mensa; reliqiiiae, opcs, prae- 
da, oppidum; — przenoś, a) czu¬ 
ły, przenikliwy, cnTa; b) prosty, 
niewykwintny, argumentandi ge¬ 
nua; orator; c) słaby, ladaj&ki, va- 
letudo, animus, sormo, causa, 
initium, discrimeu, spes, snspi- 
cio; dj w odniesieniu do urodze¬ 
nia i stanu: nizki, tenui loco or- 
tus; ordo, honores; homines; te- 
nuiores, ludzie nizkiego stanu. 

Tenuit&a, ittis, z. cienkość, deli¬ 
katność, wysmukłość, cruruin; ten. 
ipsa delectat; — przenoś, ^pro¬ 
stota, oschłość, brak ozdoby, re¬ 
rum et yerborum; Lysiae; A) ubó¬ 
stwo, niedostatek, hominis, ae- 
rarii. 

Tenuiter, przysK cienko, delika¬ 
tnie; — przenoś a) po prostu, 
bez ozdoby, disserere; tenuius 
tractantur; b) z lekka, colligere 
argumenta; tenuissirae aestimare. 

Tenuo, 1. wycieńczać, uszczuplać, 
ścieśniać, dentem aratri; armeuta 
macie; corpus tenuatura reereare; 
via vocis est tenuata; se in undas, 
przemieniać się w wodę, poet.;— 
przenoś, a) osłabiać, zmniejszać, 
vires; famam; iram; b) poniżać, 
desine magna modis tenuare par- 
Tis, poet. 

Tenus, przy im. z przyp. 2 lub 6. 
zwykle się kładzie po wyrazie 
rządzonym, aż do, aż po, Tauro 
t. regnare; crurum t. - przenoś. 
verbo tenus, trzymając się tylko 
wyrazu, na pozór. 

Teos i Teus , i, z. miasto w Tonii; 
stąd: Teius lub Tejus, a, um, 
należący do miasta Teos, Anacre- 
on; Musa, fides, ntwory poet. 
Anakreonta; rztczow. Teji, orum, 
m. mieszkańcy miasta T. 

Tepefaclo, ffcei, factum, 3. (na 
str. bier. tepefio, factus, fieri) o- 
grzewać, rozgrzewać. 

Tepeo, ere. być ciepłym, tepens, 
ciepły, letni; — przenoś, t. ali- 
quo, zakochać się w kim; 2) sty¬ 
gnąć w uczuciach, seu tepet, sive 
amat. 

Tepesoo, Sre, zagrzewać się. 
Tepidua, a, um, ciepły, letni: 
poet.: notus, tepidum qui spirat; 
2) stygnący, rogus, focus, poet;— 
przenoś, zmniejszający się, usta¬ 
jący, ignes, mens. 

T$por, óris, m. ciepło umiarkowa¬ 
ne, soiis. 

Ter, przysł. trzykroć; poet. w ogó¬ 
le: wielokrotnie (patrz quater), 
bardzo, t amplus, felix. 

Teróbinthui, i, i. drzewo terpen¬ 
tynowe. 

TerSbra, ae, Ł świder. 
TerSbro, 1. świdrować, dziura¬ 

wić, latebras cavas uteri (o ko¬ 
nin Trojańskim). 

Teredo, Inis, ż. robak gryzący 
drzewo. 

Tereldes, ae, patrz Tereus. 
Terentianue, patrz Terentius. 
Terentinu*, patrz Terentus. 
Terentiui, a, um, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu; stąd: Terentianus, 
a, um, należący do Terencyusza, 
erercitos (wojsko pod dowództwem 
Ter. Warrona); Chremes i rer- 
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tram, znajdujące się w komedyach 
Terencyusza. 

Terentua, łub -08, i, m. miejsce 
na polu Matsowćm, gdzie się od¬ 
bywały igrzyska stóletnie (secnla- 
res); stąd: Terentinns, a, urn, do 
tego miejsca odnoszący się, tribus. 

Teres, fctis, okrąglawo-podlużny, 
hastiie, stipes, trunens; o czę¬ 
ściach ciała: wysmukły, cerwix; — 
przenoś, czuły, delikatny, zdolny 
do wydania sadu o gładkości wy¬ 
mowy, anres. 

Tfireua, ei, lub eos, m. mąż Prok- 
ny, ojciec Itysa, król Tracyi; stąd: 
TereTdcs, ae, m. pochodzący od 
Tereusza, Itys. 

Tergeminus i trigeminus, a, um, 
troisty, potrójny; bonores, edylo- 
stwo, pretnra i konsulat; terge- 
mini fratres (o trojgu bliźniąt); 
Tergemina porta, jedna z bram 
Kzymu. 

Tergeo i tergo, tersi, tersum, ere, 
i Cre, ocierać, osuszać, oczysz¬ 
czać, lumina lacrimantia. 

Torgeate, is, n. miasto w Istryi; 
stąd: Tergestlni, orurn, m miesz¬ 
kańcy tego miasta. 

Tergiveraanfc©r,j)r2y*£ ociągając się 
niechętnie. [się, odkładanie. 

Tergiveraatio, Ouis, i. ociąganie 
Tergiversor, 1. tyłem się obracać; 

wymawiać się, ociągać się, szu¬ 
kać wykrętów. 

Tergo, patrz tergeo. 
Tergum, i, n. grzbiet ludzi i zwie¬ 
rząt, a tergo, z tyłu; post ter¬ 
gum, w tyle; często: terga verte- 
re lub dare, uciekać; terga dare 
hosti, uciekać przed nieprzyjacie¬ 
lem; terga caodcre lub fodere, 
bić uciekających; terga alicujus 
videre, widzićć uciekającego; 2) 
tylna część czego, ad terga collis; 
castris ab tergo rallum objectum; 
3) powierzchnia pola, rzeki i mo¬ 

rza, gleb&s cunctantes crassaąue 
terga; 4) pokrycie, powłoka tar¬ 
czy, t. clipei i sama tarcza; 5) 
skóra zwierząt, taurinum i tauro- 
rum; nigrantes terga juvencos; 
sqaamea terga (o wężu) poet.; 6) 
poet: centum terga suum, sto 
świń, terga snis sordida, wieprzo¬ 
wina wędzona. 

Tergus, óris, n. grzbiet; 2) skóra, 
tergora deripiunt costis; septem 
taurorum tergora, siedm skór, któ- 
remi powleczona była tarcza; 3) 
divisum t. jnrenci, zamiast juven- 
cus; resecat de tergore (suis) par¬ 
tem erignam (z wieprzowiny), 
poet. 

Terlna, ae, i. miasto Brucyów; 
stąd; Terinaens, a, um, odnoszą¬ 
cy się do tego miasta. 

Termea, Ttis, i. gałązka. 
Termesstis, i, i miasto Pizydów; 
stąd: Termesseusesjium, m* miesz¬ 
kańcy Termessn. 

TermlnAtio, onis, 5. wlaśc. ozna¬ 
czenie granicy; 2) zamknięcie o- 
kresu; 3) określenie, wymiar 
w wierszu, aurium. 

Termino, 1. rozgraniczać, ozna¬ 
czać granice, fana; agrum publi- 
cum a pri?ato; ograniczać, zamy¬ 
kać w czćm, sono* rocis paucis 
literarum notis; orationem (nnrae- 
rose); — przenoś, a) ograniczać, 
kres oznaczyć, skończyć, oblhione 
terminari; gloriam snam; beltum; 
ó) oznaczyć, określić, modum ma- 
gnitndinis; bona Toluptate, mała 
dolore. 

Terminem, i, m. granica, de ter- 
minis contentio; — przenoś, a) kres, 
ograniczenie, terminis aliąuid cir- 
curnscribere, describere; certos 
fmes terminosqne constituam; t. 
gloriae, adrersus cupiditates; ó) 
koniec, viiae, contentionum; 2) bo¬ 
żek granic. 
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m, *, po trzech, po trzy; 
takie: trzej, trzy; w Hcł poj. ter- 
nus, a, urn, potrójny, terno eon- 
surgunt ordine remi, poet. 

Tero. ttlvi, tritum, 3. trzćć; u 
poet.: bis frugibns arem trita est 
(o podwójnym zhiorze); miłia fru- 
menti, młócić; cnira pumico, gła¬ 
dzić, nacierać; radios rotis, to- 
ozyć. calamo iabelium, grać na 
piszczałce; calcem t., iść w ślad 
za Mm, ścigać; viam Inh iter it. p.; 
często gdzie chodzić, jeździć; tak¬ 
że: używać czego często, czytać, 
catillum Erandri manibns tritum; 
aliquid legere terereąue; — prze¬ 
noś. wprowadzić w użycie, oswoić, 
nomina novarnm rerum consuetu- 
do di oma terit; hoc verhnm he- 
fitaruo sermone satis tririmns; 2) 
rozcierać, rozdeptać, rozjechać u 
poet, bacoam, paparor tritum; 
Tia trita rotis; wycierać, zużyć, 
społrzebować, silices; arma; trita 
colia bovis; pnrpnra, quae teri- 
tur, trita vestis; — przenoś, a) 
zniszczyć, strudzić, zużyć, se in 
opero longinquo; plebem in armis; 
b) spędzić, strawić, tempus, diem, 
aetatem in aliqua re; poet.: aevum 
ferro- 

Terpslchdre, Cs, ż. muza tańców, 

Terra, aa, z. ziemia, orbis terrae, 
ląd stały, iter Brundisinra terra 
potere; terra mariqne; kraj, krai¬ 
na , qui in hac terra fuerunt; abi- 
re in alias terras; świat nasz, In¬ 
dzie, poet.: pace data terris; sol- 
veBt formidijie terras; nbi, ubi- 
cumque terrarum, gdziekolwiek 
w świacie, nec usquam terrarum, 
nigdzie. 

Terrao-, patrz Tarrao. 
Terrraui, a, um, ziemny, z ziemi, 
rasa; rzecmc. terrenum, i, n. 
grunt , herbiduip 2) do ziemi na¬ 

leżący, znajdujący się na ziemi, 
besti&e. 

Terreo, termi, territum, 2. stra¬ 
szyć, przestraszać, odstraszać, ani- 
mos, aliquem atiąua re; territus 
hoste noro; alłąnem ab aliqua re; 
aliquem z nast. ne lub quo mi¬ 
nus i tryb. łącz. terruit gentes, 
ne—rediret; ut terreret, quo mi¬ 
nus libere hostes iuseąuerentur, 
uganiać się, ścigać, aliquem per 
totum orbem, poet. 

Terreater, stris, stre i terrestris, 
e, ziemski, lądowy, na ziemi 
zuajdnjący się, animantium genns; 
exercitUB, proelium. 

Terreus, a, nm, ziemny, z ziemi. 
Terribilie, e, straszny, terribiles 
risn formae; terribiliora facero. 

Terricula, ae, z. i -nm, i, n. stra¬ 
szydło. 

Terrifico, 5rc, przestraszyć, prze¬ 
razić, animos. 

TerrificuB, a, um, straszny, prze¬ 
rażający, sprawujący przestrach, 
rat es, caesaries. 

Terrigena, ae, m. i z. z ziemi zro¬ 
dzony, t. feri, fratres, poet. 

Terripavium, -pudium, patrz tri- 
pudium. 

Territo, are, straszyć, przestraszać, 
urbes. [ległość. 

Territórium, ii, n. okolica, przy- 
Territus, a, um, przelękły, prze¬ 
straszony, territus animi. 

Terror, óris, m. pizestrach, terro¬ 
rem alicui injicere, inferre, af- 
ferre; aliąuera in t. conjicere, 
przestraszyć; esee alicui terrori, 
być postrachem; totius anni fruc- 
tus uno belli terrore amittitur. 

Tersus, a, um, otarty, stąd: czy¬ 
sty, chędogi. 

Terti&nus, a, um, do trzeciego 
należący, milites, żołnierze trze¬ 
ciego legionu; febris, co trzeci 
dzień przypadająca.. 
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Tertio, i tertium, patrz tertius. 
Tertius, a, nm, trzeci; poet.: w od¬ 
niesieniu do świata podziemnego, 
tertia rcgna, numina; przysł. ter¬ 
tium i tertio, po trzeci raz, po 
trzecie. 

Teruncius, ii, tn. trzy uncye, trzy 
dwunaste części całości; jato pie¬ 
niądz: l/a assa; przysłowie: no t. 
ąuldcm, ani szeląga, nic zgoła; 
jako dziedzictwo: czwarta część, 
fecit heredem ex teruncio. 

Teaca, omm, n. puszcza, pustynia, 
step, miejsce dzikie, niezamiesz- 
kanc, inhospita. 

Tessella, a, i. kamyk czworogra¬ 
niasty, np. do posadzki. 

Teaaera„ ae, i. sześcian, kostka 
do grania, jaccre, mitterc; tablicz¬ 
ka z napisem, a szczegół, z ha¬ 
słem lub rozkazem wodza; stąd: 
hasło wojenno, it bello tessora 
signum; tessera per castra ab con- 
sule data erat. 

Teaserula, ac, i. sześcian, kostecz¬ 
ka, tabliczka. 

Testa, ae, i. naczynie gliniane: 
dzbanek, garnek, urna i t. p. 
także: skorupa, stąd: testamm 
suflragia, sąd skorupkowy, ostra¬ 
cyzm u Ateńczyków; 2) skorupa 
ślimaka, żółwia, ostrygi; stąd 
poet.: sam ślimak, ostryga i t. p. 
non orane marę est generosao fer- 
tile testae; 3) poet pokrycie lo¬ 
dowe, lubrica testa. 

Testamentariua. a, um, do testa¬ 
mentu należący; rzeczow. testaraen- 
tarius,ii, m. fałszerz testamentu. 

Toatamentum, i, n. testament, za¬ 
pis, ostatnia wola, testamentum 
facere, mutSre, irritum facerc, 
rumpere, obsignarc, resignaro; 
testaincnto aliąuem adoptaro, ali- 
cni aliąuid rclinąuere; testamen¬ 
tum supponere, fałszować, pod¬ 
rzucać; testament! factionem ha- 

T efttti do 

bere, mieć prawo robienia testa¬ 
mentu. 

Testfitio, dnis, i. wzywanie na 
świadectwo, foederum ruptorum. 

Testatus, a, um, poświadczony, 
dowiedziony, jawny, oczywisty, 
voce praeconis libertas Argirorum: 
quo festatior esset memoria. 

Tesfcific&tio, ónis, i. dowód przez 
świadków lub świadectwo; w ogó¬ 
le: okazanie, dowód, officiorum- 

Testifioor, 1. wzywać na świadec¬ 
two, deos bominesąne; 2) świad¬ 
czyć, być świadkiem, nt statirn 
testificati diseederent; z nast. 4.* 
przyp. i tryb. bez., testificantur 
iili Ouintium non stitisse; w ogó¬ 
le: dowodzić, wykazywać, amu¬ 
rem, sententiam snani; także: abs 
te testificata tua roluntas. 

Testimónium, ii, n. świadectwo 
ustne lub na piśmie, diccrc testi- 
monium in ałiąuein, świadczyć 
przeciw komu; ut ad cphoros si- 
bi testimónium daret, w ogóle: 
dowód, dedisti judicii tui testi- 
monium; Yerba sunt testimonio. 

Testis, is, m. i i. świadek; — 
przenoś, testes raliones cmtatam; 
poet.: \ulnera sunt testes. 

Teatia, is, m. jądro. 
Teator, 1. świadczyć, być świad¬ 
kiem, w ogóle: dowodzić, zape¬ 
wniać, aliąuid lub z 4 przyp. i 
tryb. bez.; testatus, także w znacz, 
bier., patrz testatus; 2) świad¬ 
czyć się kim lub czćm, na świa¬ 
dectwo wzywać, deos hominesąue; 
Jorem et fooderis aras; 3) ostat¬ 
nią wolę objawiać, testament ro¬ 
bić, de qua is testatus non est. 

Testu, nieodm. i testura, i, u. na¬ 
czynie gliniane. 

Testudo, Tnis, ź. żółw; także: sko¬ 
rupa żółwia, testudine cnlti tha- 
lami, ozdobione, wyłożone szyld- 
kretem; 2) narzędzie muzyczne: 
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lotnia, lira, saxa movere sono 
^estudinis; 3) sklepienie wypukłe 
i w ogóle sklepienie; 4) w znacz, 
woj. dach obronny, poddasze, pod 
którćm oblegający szturmowali do 
miasta, bili taranem w mury; dach 
czyli pomost z tarcz, które koł¬ 
nierze nad głowami trzymając 
w ścieśnionych szeregach pod mia¬ 
sto oblężone zbliżali się. 

Tost ula, ae, f. skorupka; stąd: o 
sądzie skorupkowym: a Themi- 
stocle labef&ctus testula illa. 

Testum, i, n. patrz testu. 
Tete, patrz tu. 
Teter, tetra, tętnim, brzydki, szka¬ 
radny, obrzydliwy, haniebny, właś. 
i przenoś, loca, odor; facinus, 
belium, libido, discordia, 

Tothya, yos, L żona Oceanu, 
matka bóstw rzecznych i nimf; 
u poct. morze. 

Tetradrachmum, i, n. srebrna mo¬ 
neta grecka wartości cztórech 
drachm. 

Tetrarcliea, i -a, ae, m. zarządza¬ 
jący czwartą częścią Jakiego kraju; 
w ogóle: panujący, któremu nie 
służył tytuł króla. 

Tetrarchia, ae, i. kraina zarządza¬ 
na przez tetrarchę. 

Tetre, przyst. szpetnie, sprośnie, 
haniebnie, facere. 

Tetricua, a, um, surowy, ponury; 
rzeciow. Tetrica, ae, i. góra prze¬ 
paścista w kraju Sabinów. 

Teucer, cri, m. i Teucrus, i, 
m. syn Telamona, króla Sal ami¬ 
ny, brat Ąjaksa; 2) syn Sl;a- 
mandra z Krety, który osiadł we 
Frygii i był królem Trojańskim. 
Stąd: a) Teucris, Mis, ż. imię 
własne; bj Teucrius, a, urn, ty¬ 
czący się Teukra albo Trojan; 
rzeczow. Tcucria, ae, z. Troja 
lub królestwo Trojańskie; ej Teu¬ 
crus, a, um, do Teukra odnoszą¬ 

cy się, w ogóle: Trojański i Teu- 
cri, orum, m. Trojanie. 

Teus, patrz Teos. 
Teuthras, antis, m. król Myzyi, 

ojciec Tespiusa; stąd: a) Teu- 
thranteus, a, nm, do Tentranta 
lub do Myzyi odnoszący się; h) 
Tenthrantius, a, um, tyczący się 
Tentranta, pochodzący od niego, 
turba Teuthrantia =: Thespiades. 

Teutóni, orum i Teutones, um, m. 
Teutonowie, lud Germanów na 
północy, który z Cymbrami na¬ 
padł na państwo Kzymskie i był 
pokonany od Maryusza. 

Texot tezui, textum, 3. tkać, właśc. 
i przenoś, ea tela teiitur, idzie o 
to, to jest w robocie; 2) spleść, 
powiązać, połączyć, zbudować, 
ułożyć, sepem, navem , basilicam, 
epistolas ąuotidiariis Ycrbis. 

Textilla, e, tkany, pleciony, stra- 
gulum, dona; rzeczow. textUe, is, 
#*. tkanina, płótno i t. p. 

Textor, C>ris, m. tkacz- 
Textriims,a, um, do tkania nale¬ 
żący, tkacki; rzeczow. textrinum, 
i, n. warsztat tkacki, tkactwo. 

Textum, i, n. tkanina; 2) rzecz n- 
pleciona, u poet. 

Textus,a, um, tkany, pleciony. 
Teitus, us, m, tkanina; — prze¬ 

noś. połączenie wyrazów, u późn. 
pisarzy. 

Thabena, ae, ż. miasto w Nubii; 
stąd: Thabenenses,ium, w. miesz¬ 
kańcy Tabeny. 

Thaiphali, orum, m. lud nad Du¬ 
najem. 

Thftle, ae, z. miasto w Numidyi. 
Thalamus, i, m. pokój, izba, 

mieszkanie, Eumenidum; pokój 
sypialny; 2) loże, łóżko, łoże mał¬ 
żeńskie: stąd: małżeństwo u poet., 
Ti ta expcrs thalami, stan bezżen- 
ny; poet.: komórki pszczół, ubi 
jam thalamis se composuero. 
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Thalasaio, patrz Talassio. 
Thales, Btis, m. jeden z siedmiu 
mędrców, rodem z Miletn, zało¬ 
życiel szkoły Jońskićj. 

Thalia, ae, i. muza przełożona nad 
poezyą komiczną; 2) nimfa mor¬ 
ska. 

Thaiius, i, m. zielona gałązka, 
Amyclaeus (może gałązka mirtu). 

Thamyras, ae, i Thamyris, Idis, 
m. Tracki poeta. 

Thapeos i i. półwysep i miasto 
w Sycylii; 2) miasto w Byzacenie 
w Afryce; stąd: TapsitSni, orum, 
a*. Tapsytanie. 

Thaaus, lub -os, i, i. wyspa na 
morzu Egiejskióm niedaleko Tra- 
cyi; stąd*. Thasius, a, cm, do 
Tazu odnoszący się, i Thasii, o- 
rum; m. mieszkańcy tej wyspy. 

Thatunas, antis, m. ojciec Irydy; 
stąd: aj Tbaumantius, a, urn, do 
Taumanta odnoszący się, virgo 
(Iris); bj Thaumantias, Sdis, i. 
od Taumanta pochodząca, Iris Th. 
lub samo Th.; 3) Thaumantis, 
Idis, i. zz Thaumantias. 

Thean- Theat- patrz Tcan- Teat-. 
Theatr&Us, e, teatralny, tyczący 

»ię teatru. 
Theafcrum, i, «. teatr, miejsce dla 
widowisk publicznych: 2) zebra¬ 
nie widzów, słuchaczów, theatra 
reclamant; spissis indigne thea- 
tria scripta recitare; 3) miejsce, 
zręczność, sposobność do popisu, 
th. ingenii; th. magnum habet 
ieta proTinoia; 4) u Greków było 
to także miejsce dla zgromadzeń 
i obrad ludowych, renie bat in 
theatrura, qnnin ibi concilium po- 
puli haberetur. 

Thóbae, arum, i. miasto w Beo- 
cyi, nad rzeką Ismenus, miejsce 
urodzenia Pindara; stąd: aj The- 
bais, Tdis, lub tdoa, i. do Teb 
odnosząca się; rzeaoic. Thebais, 

Therapne 

tytuł poematu Stacyusza 1 Thebai. 
des, um, i. Tebanki; bj Thebs- 
nus, a, um, Tebański; tzćczow. 

Thebanus, Tebańczyk i Thebani, 
orum, m. Tebańczycy; 2) Thebae 
Phthioticae lub Phthiae, miasto 
we Ftyotydzie w Tessalii, póżniój 
Philippopolis nazwane; 3) miasto 
w Cylicyi (albo podług niektórych 
w Myzyi) stolica Etyona, Cam¬ 
pus Thebes lub Thebe; stąd: aj 
Thebais, Idis, i. Tebanka, z Teb; 
b) Thebanus, a, um, Tebański; 
neczow. Thehana, Tebauka (An- 
dromacha); 4) dawne główne mia¬ 
sto w wyższym Egipcie. 

Thebe, es,i. 1) patrz Thebae, 3. 
2) imię a) nimfy; b) żony Ale¬ 
ksandra władzcy Tessalii. 

Theoa, ae, i. pokrywa, futerał, 
schowanie. 

Themis, Tdis, i. bogini sprawie¬ 
dliwości, także: bogini wieszcz¬ 
by, stąd: fatidica Th. 

Themieoyra, ae, i. miasto i oko¬ 
lica przy Termodoncie. 

Themiefcóclea, is, m. wódz Ateń¬ 
ski; stąd: ThemistoclBus, a, um, 
do Temistoklosa odnoszący się. * 

Thensft, ae, z. patrz Tensa. 
Theogdnia, ae, i. opisanie rodu 
bogów, tytuł poematu Hezyoda. 

Theolójfus. i, m. rozprawiający 
o początku i naturze bogów, w od¬ 
niesieniu do dawnych mytów; zaj¬ 
mujący się przedmiotami tyczącemi 
się bóstwa. 

Theon, ónis, m. jakiś z uszczy¬ 
pliwości znany poeta; stąd: dante 
Theonino circumroditur. 

Theopompus, i, t». dziej o pis Grec¬ 
ki z wyspy Chios; stąd: The*, 
pompgus i Theopompinus, tyczą¬ 
cy się Teopompa. 

Therapn©, es, i. miasto w Lako¬ 
nii, stąd: Therapnaeus, a, um 
tyczący się Terapny, Spartański,* 
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marł ta lub nata rura Therapnaeo 
(Helena). 

Theriolea, ii, m. dawny z wyro¬ 
bu naczyń glinianych w Koryn¬ 
cie, stąd: pocula Theridea. 

Thermae, amm, i. cieple kąpiele; 
stąd: Thermae, arum, i. miasto 
w Sycylii, z powodu ciepłych 
kąpieli nazwane; Thermitfinus, a, 
um, z Termy i Thermitaui, oram, 
r*. Terinitanie. 

Thermódon, ontis, *n. rzeka w Pon¬ 
cie, przy ktÓTÓj Amazonki miesz¬ 
kały; stąd: ThermodontiScas, a, 
um, tyczący się rzeki Termodou¬ 
tu albo Amazonek. 

T hermopy Ue, arum, i. wąwóz na 
granicy Tossalii przy odnodze 
Maliackićj, gdzie były cieple ką¬ 
piele. 

Theromftdon, ontis, m. imię jed¬ 
nego z królów Scytyjskich. 

Thersitea, ae, m. syn Agriasa, je¬ 
den z najszpetniejszych Greków pod 
Troją, zabity od Achillesa. 

Tneryirgi, oram, m. lud Gotów za¬ 
chodnich. 

Thóaauraa, i, n. skarb, skarbiec, 
skład pieniężny, reposita pecu- 
nia in thesaurls; zapas, magazyn, 
właśc. i przenoś, thesaoras rerom 
omniom memoria; qnod latcat in 
thesauris tuis, w składzie pism. 

Thóteue* ei lub eos, m. król Ateń¬ 
ski, przyjaciel Pirytousa, mąż 
Aryadny, ojciec Hippolita, stąd: 
aj Theseius i ThesSus, a, um, 
do Tezeusza odnoszący się; bj 
ThesTdes, ae, m. syn Tezeusza, 
w licz. mu. Thesidae, arum, Ateń 
czycy, poet. 

Thesplae, aram, L miasto w Beocyi; 
etąd: aj Thespias, kdis, I. rodem 
z Tespii; deae Th. lub samo 
Thespiades, Muzy, b) Thespien- 
iee, ium, m. mieszkańcy Tespii. 
haepia, Idie, m. pierwszy tragik 

Grecki, ignotum tragicae genus in- 
renisse Camoenae dicitur Tbespis. 

Theaprótia, ae, i. kraina w Epi- 
rze; stąd: Thesprotius, a, um, 
tyczący się Tesprocyi, I Thespro- 
tii, oram, r». mieszkańcy tój 
krainy. 

Theaaalla, ae, I. północno-wscho¬ 
dnia kraina Hellady; stąd: aj 
Thess&lfcus i TessSlus, a, um, 
Tessalskl i Tessali , orum, m. 
Tessalczycy, b) Tessalins, a, um, 
Tessalskl, poet; cj ThessSlis, tdia, 
i. pochodząca z Tossalii, rzeczowo. 
Tessalka. 

Teaaaldnioa, ae, i -e, es, i. mia¬ 
sto w Macedonii; stąd Tessalo- 
uienses, ium, m. Tessalończykowie. 

Thesaalus, patrz Tessmlia. 
Theatiua, ii, m. król w Etolii; 

stąd: aj Thestiades, ae, fn. syn 
lub potomek Testiusa (jak Mele** 
rer, syn Altei, córki Testiusa); 
Thestiadae, synowie T. (Pleksyp- 
pns i Tokseus): bj Thestias, Idis, 
i córka T., (AJtea). 

Theator, 5ris, m. ojciec Kalchasa; 
stąd: Thestorldes, ae, m. syn 
Testora. 

Thotis, Tdis lnb Tdos, i. córka 
Nereusza i Dorydy, żona Pelcusa, 
matka Achillesa; nimfa morska; 
poet morze, tentare Thetim ra- 
tibus. 

Theudtória, ae, L miasto w Ata- 
manii. 

Theuma, fttis, w. miasteczko w Ma¬ 
cedonii. 

Thiaaus, i, m. taniec na cześć Ba¬ 
chusa. 

Thirmide, ae, #. miasto w Nu- 
midyi. 

Thiabe, gsf i. nieszczęśliwa dziew¬ 
czyna w Babilonie; 2) miasto 
w Beocyi, stąd: ThisbBus, a, um, 
do Tysby odnoszący się, columbae. 

Thoaa, antis, m. król w Chcrso- 
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neste Tauryckim, od Oresta, przy 
pomocy siostry Ifigenii kapłanki 
Dyany Tauryckićj zabity; stąd: 
Thoantheus, a, um, do Toanta 
odnoszący się; poet. Taurycki; 2) 
król na wyspie Lemnos; stąd: 
Thoantias, 2dis, z. córka Toanta 
(Hipsypila). 

Thólus, i , irt. dach okrągły, kopu¬ 
ła, sklepienie. fnik. 

Th6rax, Scis, m. pancerz, napierś- 
Thorius, a, um, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodn. 
Thraces, um, m. Trak o wio, miesz¬ 

kańcy krainy zwanej Thracia, ae, 
u poet. Thraca, ae, lab Thra- 

co lub Threcet es, i.; przym. 
Thrax, Tracki, Thrax Lycurgos; 
Thraces equi, poet ; Thraz lub 
Threx, lub Thraex, szermierz u- 
zbrojony Trackim orężem. Stąd: 
a) Thracius, poet- Threclus, a,um, 
Tracki; b) ThrecidYcus, a, um, do 
Traków należący; rzeczow. Threci- 
dica, orum, n. broń Traków; c) 
ThrSYcius, a, um, Tracki, sacer- 
dos lnb vates (Orfeuszy d) ThrSis- 
sa i Throssa, ae, i. niewiasta 
Tracka- 

Thrax i Threx patrz Thraces. 
Thucydidea, is, m. wódz i dzie- 
jopis Grecki; stąd: Thucydidius, 
a, um, do T. odnoszący się, quum 
mutila quaedam et hiantia locati 
sunt, germanos Thucydidios se 
esse profiteutur, ź© są podobni 
do T. 

Thulo, es, z. wyspa daleka na pół¬ 
nocy, o którój starożytni nie mie¬ 
li dokładnego wyobrażenia, tibi 
serriat ultima Th ale. 

Thunnus, patrz thyunus. 
Thur-, patrz tur-. 
Th Arii, orum, n». miasto nad od¬ 
nogą Tarentyńską, gdzie niegdyś 
było miasto Sybarls; stąd: Thu- 
linus, a, um, tyczący «ię tego 

miasta, misit in Thurinum, w o- 
kolicę miasta Tnryów; Thurini, 
orum, m. Tury no wie. 

Thus, patrz tus. 
Thyamis, Ydis, m rzeka i przy¬ 

lądek w Epirze. 
Thyaa, patrz Thyias. 
Thyatira, ae, i. i orum, n. mia¬ 

sto w Lidyi. 
Thybris, patrz Tibcris. 
Thyene, es, i. nimfa, która wy- 

karmiła Jowisza. 
Thyestes, ae, m. syn Pelopsa, 
brat Atreusza, ojciec Egista (Ac- 
giethus), stąd: a) Thyestheus, a, 
um, do Tyesta odnoszący się; b) 
ThyestiSdes, ae, m. syn Tyesta. 

Thyiaa, Sdis, L Bachantka; kapłan¬ 
ka Bachusa. 

Thyie, patrz Thule. 
Thymbra, ae, ż. cząbr, ziele. 
Thymbra, ae, i -0, -5s, z. miasto 
Troady, przy rzece Thymbrios, zo 
świątynią Apollina, stąd: Thyrn- 
braeus, a, um, należący do Tym- 
bry, Tymbrejski, przydomek Apol- 
lina. f ty mian. 

Thymum, i, n. i tbymus, i, m. 
Thynl, ornm, m. lud Tracki nad 

morzem Czarnóm; stąd: a) Thy- 
ntócus, a, ud, należący do togo 
ludu, graniczący z nim, sinus; 
b) Thynua. a, um, do Tynów od¬ 
noszący się. 

Thynnua, i, jjc tuńczyk, ryba 
morska. 

Thynus, a, um, patrz Thyni. 
ThyCne, e«, i. matka Bachusa 

czwartego; stąd: Thyoneos, ei, 
lub eos, syn Tyony, Bachus. 

Thyrfi, es, i Thyrea, ae, i. mia¬ 
sto i okolica w Argolidzie; stąd; 
Tyredtis, Ydis, i. pochodząca 
z Tyrei. 

Thyreum, lub-ium, ii, «. miAsło 
w Akarnanii; stąd: Thyrienses, 
ium, m. Tyryeasowie. 
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Thyrsus, i, m. Jaska obwinięta 
bluszczem lnb liściem winnćm, 
godło Bachusa, nosiły ją Bachant- 
ki w czasie uroczystości na cześć 
tego bożka obchodzonych. 

Tifira, ae, i. i tiaras, ae, m. zawój, 
turban. 

Tibar&ni, orum, m. lud w Cylicyl. 
Tiberis , is, m. i poet Thybris, 
Idis, m. główna rzeka średniój 
Italii, uważana takie za bóstwo; 
przym. Thybridas undas. Stąd: a) 
Tibcrtnis, Ydis, i. do Tybru na¬ 
leżąca, Nymphae; b) Tibertnus, 
a, nm, tyczący się Tybru; tuczów. 
król Alby, także rzeka Tybr. 

Tiberius, ii, m. Rzymskie przcd- 
imię. 

Tibia, ae, L goleń; — przenoś, 
flet, piszczałka, cantare tibiis- 

Tibloen, clnis, m. grający na fle¬ 
cie; — przenoś, podpora, poet. 

Tibiolnium, ii, n. granie na flecie. 
Tibris rr Tiberis. 
Tibrmua zr Tiberinus. 
Tibullua, i, m. imię Rzymskie. 
Tibur, uris, n. miasto w Lacyum 

(Tiroli)*. stąd: a) Ti burs tis, ty¬ 
czący się Tyfcuru; rzeczow. in Ti- 
burti, w okolicy Ty buru; Tibur- 
tes, urn, m. mieszkańcy Tyburu; 
b) Tiburtinus, a, um, tyczący się 
Tyburu; tuczów. Ttburtinum, i, 
n. posiadłość wiejska przy Tybu- 
rze; ę, Ti burnus, a, um, należą¬ 
cy do Tyburu; rzeczow. mieszka¬ 
niec Tyburu, także założyciel. 

Tiburtua, i, m. założyciel Tyburu. 
Ticuuis, i, w. rzeka w Italii (Tes- 

sino) wpadająca do Padu; stąd: 
Ticinensis, e, tyczący się izekiT. 

Tif&ta, orum, n. góra w Kam¬ 
panii. 
'ifemum.i, n. miasto w Umbryi 
nad Tybrem, stąd: Tif. Tibcri- 
num; 2) miasto w kraju Saiuni- 
tów, przy górze Tifcmus. 

Tifernua, i, w. góra w kraju Sa- 
mnitów. [muzyków. 

Tigellius, ii, m. nazwisko dwóćh 
Tigiilum, i, n. mała bolka. 
Tignfirium, a, um, tyczący się 

drzewa do budowy, faber t. cieśla. 
Tfgnum, i, n. drzewo zdatne do 
budowy, belka (w licz. mu. także: 
tigni, m.). 

Tigranocerta, orum, n. miasto 
w Arzacenie w Armenii. 

Tiffria, Idis lub is, w. i i. (wpro¬ 
zie m.), tygrys; — przenoś, okręt, 
na którym był odmalowany wize¬ 
runek tygrysa, secat aequora Ti- 
gri, poet; 2) Tigris, m. rzeka 
w Azyi. 

Tlgurinle orum, m. lud Helwetów 
w dzisiejszym Kautonie Zurych 
skim, który się nazywał pagus Ti- 
gurinus. 

TUia, ae, i. lipa. 
Timaeus, i, m. 1) dziejopis Gre 
cki w Sycylii; 2) filozof, należą¬ 
cy do szkoły Pitagorasa, od któ¬ 
rego Platon nazwał jednę ze swo¬ 
ich rozmów. 

Timagenes, is, m. retor za czasów 
Augusta. 

Timanthes* is, m. malarz Greckh 
Tim&vus, i. m. rzeka w krainie 
Wenecyańskiój. 

Timefactus, a, um, przostraszony. 
Timeo, timui, 2. bać się, lękać 
się,quem tam«liu timuissent; frau- 
dem, perfidiam; casum proelii; 
z tryb. bez. coeu&re olns; z 4 prz. 
i tryb. bez.; z nast no, ne non 
lub ut i tryb łącz., porów, ne; 
2) nicprzcch- obawiać się, być 
troskliwym, być niespokojnym o 
kogo lub o co, quuiQ inter se time- 
rent, gdy się jeden drugiego oba¬ 
wia! ; timere alicui, bac się o ko¬ 
go , aby mu się co złego nie sta- 
stalo; de reputolica; de suo peri- 
culo nihil timebat. 
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Tinie*co, timui, 3. przestraszyć sit- 
Timide, przytł. bojaźliwie, lękli¬ 
wie, diccre de aliquo; ostróźnie, 
senei res omnes timide gelideque 
ministrat. 

Timiditas, Btis, ż. bojaźliwośó, 
nieśmiałość, ingenua. 

Timidna, a, um, bojaźliwy, lękli¬ 
wy, ad inortem; in labore milita- 
ri: poet.: z tr. bez. lab z przyp. 2. 
perire; procellae; 2) ostrożny, 
mater timidi flele non solet. 

Timoleon, ontis, m. wódz Korynt- 
ski; stąd: Timoleontćnm, i, w. 
publiczna na cześć jego wzniesio¬ 
na ludowa, Gymnasium. 

Timon, Cnis. m. imię Greckie; 
szczegół, znany jest Tymon z Aten 
odznaczający się dziwactwem i nie¬ 
nawiścią ludzi. 

Timor, oris, m. bojażń, obawianie 
się czego, z przyp. 2. przedmio¬ 
tu obawy; timorem alicui injice- 
rc, facere, incotere, nabawić stra¬ 
chem, nastraszyć, magno in timo¬ 
rę esse, bardzo się obawiać; timorem 
eripere. uwolnić od bojaźni; mitte 
timorem, nie lękaj się; z nast ut 
lab ne i tr. łącz. porów. spój. ne; 
2) poet. przedmiot, który wzbu¬ 
dza postrach, Cacus timor silrae. 

Timótheus, ei, #». syn Konona, 
wódz Ateński; 2) muzyk z Mi- 
letu. 

TinotilU, e, wsiąkły w co, Tirus. 
Tinea, &e, i. mól, tineas pasces 
taciturnus inertes, (książka) sta¬ 
nie się pastwą mólów. 

Tingo, tinii, tinctum, 3. zmoczyć, 
zrosić, skropić, szczegół, farbo¬ 
wać, tunica sanguine tincta; w o- 
góle: zanurzać w czćm; aera stri- 
dentia lacu; summa pedum Testi- 
gia in undis; rteczoto. tincta, orum, 
n. rzeczy farbowane; — przenoś, 
ozdobić, okrasić, nadać polor, ora¬ 

tor sit mihi tinctus llteris; Łaelia 
patris elegantia tincta. 

Tinnlo, 4. dźwięk wydawać; 2) 
brzęczćć pieniędzmi, płacić goto¬ 
wizną, ezpecto, ecquid Dolabel- 
ła tinniab 

Tinnltus, us, m. dźwięk, brzęcze¬ 
nie, tinnitus cie. 

Tianuiua, a, um, brzęczący, dźwięk 
wydający, sistra, aera. 

Tintinnibulum, i, n. brzękadło. 
Tinua, i, i. gatunek wawrzynu. 
Tiphya, yos. m. sternik okrętu 
Argo. 

Tiróaiaa, ae, m. ślepy wieszcz 
Tebaóski. 

Tiridifcei, ae, m. imię króla Ar¬ 
menii. 

Tiro, Snis, m. świeżo do służby 
przyjęty żołnierz, rekrut: 2) nie¬ 
doświadczony w czem, nulla in 
re tironem ac radem esse debere; 
3) Tiro, imię Rzymskie, wyzwo¬ 
leniec Cycerona. 

Tirooinium, ii, #. początek służ¬ 
by wojskowćj; 2) w ogóle: pier¬ 
wsze doświadczanie czego, próba; 
3) w znacz, zbiór, świeżo do służ¬ 
by przyjęci żołnierze. 

Tiryna, this i tbos, i miasto w Ar- 
golidzie, miejsce wychowania Her¬ 
kulesa; stąd: Tirynthius, a, um, 
tyczący się miasta Tyryntu; rze- 
tzow. Tyryntczyk, Tyryntka (Her¬ 
kules i Alkmena jego matka). 

Tisdra, ao, t miasto w Byzacenie 
w Afryce; stąd: Tisdritfini, orum, 

Tysdrytanie. 
TislphonS, Cs, i. jedna z trzech 
fnryj, mścicielka mordu; stąd: Ti- 
siplonSus, a, um, do Tyzyfony 
odnoszący się. 

Tisse, es, z. miasto w Sycylii: 
stąd: Tjssenses, iuin, m. miesz¬ 
kańcy tego miasta. 

Tltan, Snis, m. i Titanus, i, m. 
Tytan, w licz. mn. Titanes i Ti- 
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tani, Ty tanowie, najdawniejsze ple¬ 
mię bogów, synowie Urana i Zie¬ 
mi Stąd: ą) TitauiScns, a, um, 
do Tytanów odnoszący się, dra- 
conea, ze krwi Tytanów powsta¬ 
łe: b) Titanis, Tdis lub Idos, z, 
Cyrce, córka Heliosa i Tytana; 
także: Tetys, siostra Tytana; c) 
Titlnius, a, um, tyczący się Ty¬ 
tana; tzćczow. Titania, Dyana, 
Latona, Cyrco, Pirra. 

rithónus, lub -os, i, f». syn Lao- 
medouta, brat Pryama, mąż Au¬ 
rory, ojciec Memnona; stąd: Ti- 
tbonius, a, um, ualęiący do Ty- 
tona, coujux T. lub samo Tito- 
nia, Aurora. 

Tities, ium, m. i Titienses, ium, 
t». jeden z trzech najdawniejszych 
oddziałów (tribus) ludu Rzym¬ 
skiego ust&nowiouych od Bomu- 
lusa i setnia jazdy. 

TitilUtio, ónis, i. łechtanie. 
TitiUo, 1. łechtać, sensus;—prze¬ 

noś. ne tos titillet gloria. 
Titio, Snis, m. głownia. 
Titiua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; przym. odnoszący się 
do Tycyusza, od niego pochodzą¬ 
cy, lex. 

Titubanter, przysł. chwiejąc się, 
wahając się, loqui de re. 

Titubfttio, óni8, ł, chwianie się, 
wahanie się, niepewność. 

Titubo, 1. chwiać się, wahać się, 
mero somnoquo grayis titubare Ti- 
detur; jąkać się, blaeso titubet 
lingua sono; — przenoś, aj wa¬ 
hać się, być niepewuym, co mó¬ 
wić, co począć, omnibus titu- 
baatibus; b) uchybić, caye ne ti- 
tnhe8; si quid titubatum est; iu 
qnacumque parte titubatum sit 

Titfilua, i, m. tytuł, napis, libel- 
li; 2) zaszczytny tytuł, nazwa 
godności, consulatus; qui stupet 
In Utuiis et Imaginibus; 3) świet- 

Tog&U 

ność, par titulo tantae gloriae fult; 
captae urbis titulo cedere; titulo 
rictoriae inflatus; 4) pozór przy¬ 
czyna pozorna, pokrywka, sub tł- 
tulo aliqnid ferre: titulum prae- 
tenderc; titulum alicujus rei prae- 
ferre. 

Titurius, ii, w. imię Rzymskie. 
Titua, i, m. przedimię Rzymskie. 
Tityoa, yi, m. syn Jowisza i Klary. 
Tityrus, i, m. imię pasterza. 
Tlepólemus, i, m. syn Herkulesa, 

mąż Poliksy. 
Tmanis, lub -os, i, m. góra w Epi- 
rze, przy którćj była Dodona. 

Tmóluaf i, m. góra w Lidyi ze 
źródłem Paktol; zwana także Ty- 
molns; stąd: a) Tmolins, a, um, 
należący do Tmolu: b) Tmolltes, 
is, m mieszkaniec tameczny. 

Tocullio, onis, m. lichwiarz. 
Tofua, i, m. kamień dziarstwowy, 

kruchy. 

Toga, ae, i suknia zwierzchuia 
Rzymian, wełniana, zwykle biała 
bez rękawów, noszono ją na sukni 
spodnićj tunica zwanćj tak, że 
prawe ramię było wolne; używa¬ 
no jćj w czasie pokoju, stąd; ce- 
dant arma togae, poet; Tir omni¬ 
bus belli ac togae dotibus emi- 
nentissimus. Były rozmaite: pura, 
candida, praetexta, palmata, pal¬ 
la, ob. te wyrazy. 

Togatus, a, um, togą odziany; 
Gallia togata = Cisalpina, ponie¬ 
waż tam także togę noszono; rze- 
czow. a) togata, ae, ż. poemat dra¬ 
matyczny u Rzymian treści naro¬ 
dowej, qui docuere togatas; b) 
togatus, człowiek cywilny, nie¬ 
wojskowy, immisti turbae rnilitum 
togati; c) nizkiego stanu, klient, 
wyzwoleniec (w czasach później¬ 
szych). 

Togbla, ae, i. mała toga. 
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Tolónns, ił m. rzeka w krainie 
Sabinów. 

tToleribilia f e, znośny, do zniesie¬ 
nia, conditio servitntis. 

Tolerttłiliter, przysł. cierpliwie, 
tolerabilius ferre aliąuid. 

Toleraun, tis, znoszący, cierpliwy, 
laborum. 

Toler&nter, przysl. cierpliwie, ali¬ 
ąuid ferro, 

Toierantia, ae, i toleratio, 5nis,i. 
znoszenie, wytrzymywanie, rerum 
humanarum. 

Tolero, 1. wytrzymywać, znosić, 
labores, pericula, dubias atąue 
asperas rcs; militism; pani o jam 
longius tolerare posse parcendo; 
utrzymywać, ritam colo; eąuita- 
tum pabulo et hordeo; eąuos. 

Toletum, i, n. miasto w Hiszpa¬ 
nii tarrakoneńskićj; stąd: Toleta- 
nus, a, urn, tyczący się Toletu i 
Toletani, orum, m. Toletaąie. 

ToUÓno, ónis, i». żóraw studzien¬ 
ny; machina wojenna używana 
przy oblężeniach. 

Tolio, snstiili, sublatum, 3. pod¬ 
nosić, wznosić w górę, saxa de 
terra, se a terra aitius (o rośli¬ 
nach), aliąuem liumeris suis in 
coelum; aliąuem in trihunal; aii- 
quem in crucem; ocuios; in mu- 
rum funibua tolii; poet.: tolii in 
Sabinos arduos, udać się do gó- 
rzystćj krainy S.; tollere anulum; 
ancoras, odpłynąć; ignem, wznie¬ 
cić, wznieść w górę jak o-sygnał; 
tectum altins; freta, fluctus; szcze¬ 
gół. pucium t., dziecię nowona¬ 
rodzone podnieść, & tćm samem 
nznać za swoje; przyjąć kogo, 
wziąć z sobą, in curmm, in lem- 
bnm, aliąuem rheda; toile te me- 
cum per undas; — 2) przenoś, aj 
wznosić, clamorem in coelum; vo- 
cem comoedia tollit; aliąuem lau- 
dibus; laudes alicujus in astra, 

uwielbiać, ubóstwiać; cachlnnum, 
risnm t., śmiać się głośno; animos 
t., wynosić się, pysznić się, po¬ 
rów. sublatus; animum t. alicui, 
ożywić męztwo, dodać odwagi: ali¬ 
ąuem bonoribus, wynosić na do¬ 
stojeństwo; amicum t., pokrzepić, 
pocieszyć; b) przyjąć co na sie¬ 
bie, onus; ponieść, poeuas; II) 
wynosić skąd, zabierać, uprzą¬ 
tać, statuas aeneas; pecunias e 
fano; frumcntnm de area; solem 
e mundo; praedam, torąuem au- 
reum; signa, agrum; cibos; pati- 
nam tolii jubet; rzadko: odprowa¬ 
dzać, wyprowadzać, aliąuem ab 
atriis Latinis in Galliam; eierci- 
tum a Galliarum praesidio; poet: 
aliąuem denso aćre, usunąć, wy¬ 
dobyć; w znacz, wojen, signa t, 
wyruszyć w marsz; zniszczyć, zbu¬ 
rzyć, sprzątnąć, aliąuem e iub 
demedio, lab s&mo aliąuem; Ti- 
tanas fnlmine; Carthaginem; no¬ 
men ex libris, zatrzóć, wykreślić; 
mendum scriptnrao, poprawić; 2) 
przenoś, odjąć, usunąć, odebrać, 
digultatem, potestatem alicui: and- 
citiam e mundo; luctum, duhi- 
tationem; suspicionem errorem, 
spam, timoreui, metan; szczegół, 
tempas, diem t., czas umyślnie 
zająć w celu przeszkodzenia; znisz¬ 
czyć, wytępio, wykorzenić, diota- 
tur&m funoitus e republice; de- 
cemyiraiem potestatem; iegerojbel- 
11 socialis reliąuias; memorl&m a- 
iicujus rei; deos t., zaprzeczyć 
istnienia bogów. 

Tolćaa, ae, i. miasto w Gallii 
Karboneuskiój; stąd: aj TolosJlnus, 
a, um, do Tolozy należący; b) 
Tolosas, 5tis, z Tolozy, Tolosates, 
ium, m. Tolozaci; c) Tolosensis, 
e, Tolozański. 

Tolńtlm, przj/sł. kłusem. 
Toraarus, patrz Tinarus. 
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Tomentium, i, n. to, co śluzy do 
wypychania materaców, poduszek- 

Tómi, orum, m. i Tomis, Ydis, z. 
miasto .w Mezyi niiszćj nad mo¬ 
rzem Czarnćm; stąd: TomYtae, 
Jrum, m. Tomici; b) TomitSnus, 
a, um, należący do tego miasta. 

Tomyris, is, z. królowa Scytów. 
Tondeo, tótondi, tonsum, 2. strzydz, 
golić, barbam, capillum; takie; 
tondcre, zamiast tondcri; — prze¬ 
noś. n poet- prata, stipulas, kosie, 
ścinać; comam hyacinthi, obry¬ 
wać, corona i oliva tonsa, naoko¬ 
ło obcięta; ilex tonsa duris bi- 
pennibus, obcięty, okrzesany; e- 
quos tondentes campum, konie, 
które się pasły na polu. 

Tonitru, patrz tonitrus. 
Tonitru&Ue, e, tyczący się gnmo- 
tn, libri. . .. . 

Tonitrus, us, i tonitrunm, ni, 
*. grzmot (w licz. mn. tonitraa, 
tonitrunm, tonitribus). 

Tono, tonni, 1- brzmieć, huczeć, 
szczegół, grzmićć, coelnm tonat 
fragore; porta coeli tonat ; meosob. 
tonat, grzmi; - przenoś, o silnej 
pioruuującćj wymowie, Pencles 
touare dietns est; tonat eioquio; 
2) z przyp. 4. wołać, głośno wy¬ 
mawiać, ter centnm tonat ore 
dcos. 

Tonsa, ae, z. wiosło. 
Tonsllis, e, dający się postrzygać, 
obcinać; 2) obcięty, ostrzyżony. 

Tonsillae, arum, ż. gruczoły. 
Tonsor, Crls, m. postrzygacz, go¬ 
larz; stąd: tonsórius, a, nm, do 
strzyżenia, golenia odnoszący się. 

Tonstrlna, ae, z. golarnia. 
Tonsura, ae, ż. strzyżenie, postrzy- 
ganie, nec małe deforraet ngidos 
tonsura capillos. ^ 

Tdnus, i, m- natężenie; ton, ak¬ 
cent, przycisk, u pdźn. pis. 

Topnr, patrz tof-. 

Topiftrius, a, nm, tyczący się o- 
grodnictwa; rzeczow. topiarins, po¬ 
siadający sztukę upiększania ogro¬ 
dów-/topiaria, sztuka ogrodnicza. 

Topica, onim, n. główne źródła, 
względy, punkta, których zwykli¬ 
śmy się trzymać w rozwinięciu 
myśli, patrz loci commnnes; ty¬ 
tuł pisma Cycerona. 

Toral, filis, *. pokrycie łóżka, sofy. 
Torcular, &ńs, **• tłocznia, prasa, 
stąd; torcularius i torculus, a, nm, 
tyczący się tłoczni. 

Toreuma, Śtis, *• płaskorzeźba. 
Toreuta, ae, płaskorzeźbiarz, 
rytownik, toreutfce, 5s, i. sztuka 
wyrabiania dłótem, rzeźbiarstwo. 

Tormentum, i, »• 6znnr, powróz, 
faices tormentis introrsns reduce- 
bant; praesectis omnium mulierum 
crinibustormentaeffecerunt;2) tor¬ 
tura, męczarnia, vi tormentorum 
adducti; tormentis oicruciari; 3) 
troska, kłopot, suspicionnm, for- 
tnnae; bodziec drażliwy, tonnen- 
tnm admorero ingenio, poet.; 4) 
machina wojenna do rzucania wiel¬ 
kich pocisków, kamieni i t. p., 
tormeuta in lnuris disponlt, col- 
locarit. . _ 

Tormina, um, n. hól w ciele, kló- 
cie, rznięcie. fcio, rznięcie. 

Torminósust a, nm, cierpiący kłó- 
Torao, 1. toczyć jak tokarz, wy¬ 
rabiać na tokami; — przenoś. ver- 
sus małe tornati, źle obrobione, 
niegladkie. 

Tomua, i,.m. dłóto tokarskie, po- 
cnla fagina, ąnibns torno facili 
snperaddita ritis, poet. 

Toróne, €s, I. miasto i port w Mar 
cedonii; Toronae oromontorium, 
przylądek Dema przy Torome; 
sUd: ToronaTcna, a, um, do To- 
rouy odnoszący się. 

Torfisns, a, nm, muskularny, mię¬ 
sisty, colla bonm. 



Torpido 876 T ÓtU B 

Torpedo, Ynis, i. gnuśność, ospa¬ 
łość | odrętwienie, tanta torpedo 
animos oppressit; 2) drętwik, ryba. 

Torpeo, ero, zdrętwieć, stracić 
czucie, w odniesienia do ciała i 
umysłu, vires, nervi; consilia. 

Torpeaco, torpui, 2. drętwieć, 
gnuśnićó, lingua, geuae; ingenium 
secordia torpescere sinunt. 

Torpidus, a, um, zdrętwiały, nie¬ 
czuły, gnuśny, torpidi somno. 

Torpor.Oris, w. odrętwiałość, stra¬ 
cenie czucia, terpor graris iłligat 
artus; similis morti pectora tor- 
por habet 

Torqu4tus, a, um, ozdobiony łań¬ 
cuchem; stąd: Torąuatus, przy¬ 
domek Mauliusza; poet.: Alecto 
torquata colubris. 

Torgueo, torsi, tortum, 3- kręcić, 
skręcać, obracać, wlaś. i przenoś, 
terra circum axem se torąuet; 
poet.: capiilos ferro, kędzierzawić; 
stamina pollice, prząść; saza, ti- 
gna, obracać, porywać, unosić; 
aąuas remis, spumas, żeglować; 
anguis tortus, w kłąb zwinięty, 
2) ciskać, miotać, hastas, jaculum 
in hostem; teluin ad tempora; ful- 
mina; poet.: Jupiter horridus au- 
stris torąuet aąuosam biemem; 3) 
obrotem co zrobić, orbem; tor¬ 
ąuet medios nox humida cursus, 
doszła do połowy swojego biegu; 
4) przekręcać, wykrzywiać, ora, 
rułtus, ocuios; — przenoś, yerbo 
ac litera jus omne torąueri; 5) 
dręczyć, trapić, nękać, convivam 
famę; tortus iuteriit; libidines tor- 
ąnent: dies noctesque torąueor, 
torąueri malorum memoria; labor 
et cura torąuet; aliąuem mero, 
upoić kogo, aby się od niego 
prawdy dowiedzieć; torąueatur 
vita Sullae, badajmy, roztrząśnij- 
my życie Sulli. 

Torquis i torąues, is% w. i i. łań¬ 

cuch na szyję dla ozdoby, turnus, 
torąue sublato, detracto; torąue 
donare aliąuem; 2> wianek, wie¬ 
niec, nexis ornatae torąuibus a- 
rae; 3) jarzmo. 

Torrefacio, 3. suszyć. 
Torrens, tis, gorący, rozpalony, 
palący, flammae; — przenoś, po¬ 
rywający, bystry, aqua; torrentem 
undam levis innatat aLpus; stąd: 
tuczów. torrens, tia, m. potok, 
rapidus montano flumine torrens; 
fragosus, tumidus. 

Torreo, torrni, tostum, 2 suszyć, 
piec, prażyć, przypalać, opalać, 
fruges, forra, exta in vorubus, 
solis ardore torreri. 

Torresoo, 6re, goreć, paljć się, 
piec się. 

Torridus, a, um, wyschły, osu¬ 
szony, suchy, fons, campi sicci- 
tate torridi; chudy, homo vcgran- 
dl macie torridus; — przenoś, 
zdrętwiały, pecora torrida frigore; 
membra t. gelu; 2) gorący, palą¬ 
cy, zona, aestas; loeus ab incen- 
diis torridus. 

Torris, is, ot. głownia. 
Tortills, e, pokręcony, zgięty, buo 
cina; poet.; aurum, złoty łań* 
cuch. 

Tortor, 5ris, ot. dręczyciel, kat 
Tortuósua, a, um, kręty, węży¬ 

kowaty; — przenoś, trudny do 
zbadania, zawikłany, ingenium; 
disputandi genus. 

Tortus, a, um, skręcony. Splecio¬ 
ny, torta redimitus tempora ąner- 
cu, poet. 

Tortus, us, ot. zwijanie, kręcenie, 
serpens dat tortus, zwija się w krę¬ 
gi, poet. 

Tórus, i, ot. poduszka, wezgłowie, 
materac, sofa, łoże, często u poet., 
lucent altis aurea fnlcra toris; 
siedzenie, ława t darni, dat to- 
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nun cespes; podniesienie ziemi, 
tori riparum, poet.; 2) obwód, pę- 
katość wieńca; 3) muskul, lacer- 
torom tori; poet.: comanteB excu- 
tiens toros, wstrząsając grzywą. 

Torwus, a, um, ponury, surowy, 
faoies; lumeu (wejrzenie, wzrok ; 
straszny, draco, angues; poet. 
przysłówkowo: tonrum olamare; 
torva tueri. 

Tot, nieodm. tyle, tak wiele, tot 
tara ralida oppida; w połączeniu 
z quot, quot homines tot caosae. 

Totidem, nieodm. tyleż, tyle wła¬ 
śnie, z nast. quot i atque, jak, 
t. naribus atque erat profectuS; 
poet; totidem audiet, toż samo 
usłyszy. 

Totiena, patrz toties. 
Totles, przy et. tyiekroć z nast. 
quoties, ilekroć, jak; poet. także: 
równie tak często. 

Totus, a, um (2 przyp. tottus, 3. 
toti), cały, pro Romanis tota Ita¬ 
lia consensit; totius orbis dominus; 
naves totae factae ex robore; toti 
beilo praefecerant; per totam ur- 
bem; często w przyp. 6. bez 
przyim. in, toto orbe, na ca¬ 
łym Swiecie; tota Galiia, w calćj 
G; toto praelio ; totis castris; tota 
nocte i t. p.; — przenoś, totus 
mente et animo in bellnm insi- 
stit, najmocniój; sum Tester totus, 
jestem wam zupełnie oddany, do 
was przywiązany, totos Autiochi 
Aetolos fuisse; totum in eo est, 
ut-, na tem rzecz cała zależy, aby-; 
ex toto, zupełnie; in toto, ogól¬ 
nie; 2)= omnis, copiae, equitatus, 
Tlrea; armenta; totis campis, vicis. 

Totua, a, um, tyloraki, tak wiel¬ 
ki, z odpowiednićm sobie quotus. 

Toxioum, i, *. trucizna, którą za¬ 
prawiano strzały, w ogóle: tru¬ 
cizna. 

TrabUia, e, balkowy, do balek od¬ 

noszący się, clavus; — przenoś, 
traball cla?o figere beneficjum, 
utrwalić; 2) wielki jak balka, 
telum. 

Trabea, ae, i. okazała suknia kró¬ 
lów Rzymskich, konsulów, augu- 
rów i stanu rycerskiego. 

Trabea, ao, m. dawny Rzymski 
pisarz komedyi. 

Trabsfttus, a, um, odziany suknią 
trabea zwaną. 

Trabes, i trabs, trabis, ś. balka, 
poet. w licz. mn. drzewo, lucus 
trabibus obscuruB acernis; tr. fra- 
xineae; 2) to co się robi z balek, 
okręt, trabe Cypria secet marę; 
dom, sub iisdem sit trabibus. 

Traobaa, aatis, r- =z: Tarraoin*. 
TrŁohin, Inis i Trachyn, ynos, z. 

miasto w Tessalii stolica Ceyksa, 
miejsce śmierci Herkulesa; stąd: 
Trachinius, a, um, należący do 
Tr., heros Tr. lub samo Trachi¬ 
nius, Ceyks; Trachiniae, tytuł 
tragedyi Sofoklesa. 

Traottbilia, e, dotykalny, dający 
się dotykać, poet.: maro nondum 
tr. nanti; tractabile coelum; — 
przenoś, łagodny, powolny, przy¬ 
stępny, wyrozumiały, rirtus, ani- 
mus. 

Traot&tło, Cnis, L dotykanie, zaj¬ 
mowanie się, trudnienie się ozóm, 
właśc. i przenoś. qui in armorum 
tractatione yersantur; philosophiae, 
literarum. 

TraotKttus, us, m. dotykanie, obra¬ 
bianie, uprawa, zajmowanie się 
czóm, wlaś. i przenoś, artium; u 
późn. pis. wypracowanie piśmien¬ 
ne, rozprawa. 

Traottcius, a, um, ciągniony, 
wleczony. 

Traotim, przysi. ciągle; przewle¬ 
kając, przeciągając, susurrant 

Traoto, 1. ciągnąć, wlóczyd, trac- 
tata comis antistita, poet.; zwykle 
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dotykać, poruszać, obrabiać, czćm 
się zajmować, mieć pod ręką, vul- 
nera: lanam, gubcrnacula, arma, 
nosić; tela, walczyć; bibliothe- 
cam, pecuniam publicam; poet.: 
fila lyrae, brząkać, grać; ceram 
poi lice; tractant fabrilia fabri. — 
Przenoś, a) chodzić kolo czego, 
zajmować się czćm, zawiadywać, 
kieTować, causas, consilia, ora- 
tionem.animos; rempublicam; hel¬ 
ium; conditiones lub de conditio- 
nibus, układać się; personam, 
przedstawiać na scenie; a) rozmy¬ 
ślać, rozważać, definitionem; lo- 
cos tractatos; p) rozprawiać o czćm, 
wykładać co, partem philosophiae; 
res tragicas comice; b) obchodzić 
się z kim, aliąuem; nimis aspe- 
rc, summo honore, houorificen- 
tius; me sceleratissime tracta?it; 
plefeem placidius; se, sprawować 
się, zachować się, ita me in repu- 
blica tractabo; quo in munere ita 
se tractawit. 

Traotus, a, nm, ciągniony, wle¬ 
czony, bez zawady posuwający 
się, oratio tracta et fluens; 2) po¬ 
chodzący, wypływający, Yenae a 
corde tractae; sermo ab isto ini¬ 
tio tractus; a natura tractum. 

Traotus, us, m. ciągnienie, ciąg, 
szereg, arborum tractu eąuitatus 
hostium impediretur; rozciągłość, 
Syrtes a tractu nominatae; tr. mn- 
ri, castrorum; stąd; kraina, oko¬ 
lica , hoc tractu oppidi erat regla; 
tr. Laurens; per tractum Belgic&e 
et Armoricae; — przenoś, prze¬ 
ciąganie, q uanta haesitatio trac- 
tusąue verbornm; 2) dążenie, bieg, 
w ogóle: ruch, in spiram tractu 
se colligit anguis; longoąue per 
aćra tractu fcrtur; tractu gemen- 
tem ferre rotam; tr. flammarum, 
wszystko to u poet; tr. Junae; o 
rzekach: tr. aąuarum; loni tractu 

labi, suhire; magu o tractu recur- 
rerc; w odniesieniu do czasu: 
bieg, upływ, przeciąg, hoc trac¬ 
tu temporis; — przenoś, o mowie: 
postęp, ciąg, tractu orationis leni; 
coutinuo oraiionis tractu. 

Traditio, flnis, ć. podanie. 
Trado, dtdi, dTtum, 3. dać, od¬ 
dać, podać, wręczyć, alicui ali- 
quid, inter se per manus; alicni 
poculum, annulum, epistolam, li- 
teras, filiam, uxorem, aliquam in 
matrimonium i t. p., aliquem as- 
serraudum; aliquem in custodiam, 
in vincuia; poet.: z tr. bez. tra- 
dam portare proterns yentis; 
w znacz woj. a) wydać, arma, ur- 
bem, Athenas, perfugas, capti- 
vos, alicui arma, Yimm; ne Ro- 
manis traderetur; quum traden- 
dus Romanis esset; aliąuem in 
serwitutem; ad supplicium; nihil 
finium (odstąpić); se, oddać Się, 
alicui, se virum; także przez zdra¬ 
dę, aliąuem, imperium hostl; re- 
gnum servo; b) oddać pod opiekę, 
powierzyć, aliąuem de mami in 
manum alicujns; alicni legicnes; 
aliąuem traditis exercitibus prac- 
ficere; — przenoś, a) ustąpić co, 
przelać na kogo, possessionem 
ualliae, summam imperii, totam 
rempublicam, paternam prorin- 
ciam; wice ałiis tradita; alicui cu¬ 
stodiam navium i corporis sui; a- 
licui obsides custodiendos, oppl- 
da tuenda, sacra procurandat ag- 
men ducendum, proyincias ad- 
ministrandas; wydać, wystawić, 
oddać, zostawić, urbem dirl- 
piendam militibus; ciros Boma- 
nos barbaris; se, oddać się, se 
ąuicti, voluptatibus, in studium 
in disciplinam; alicui; se totum; 
b) uczyć, wykładać, aliguid ju- 
Yentuti; praecepta, iniłia operum; 
elementa loąuendi; optimsrum ar- 
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titim Yias* c) podać potomności, liominum; b) czas przepędzić, stra- 
przekazać, opes a majorihus tra- wić, przeżyć, vitam, tempns; o- 
ditas habcre; opus posteritati fa- tiosam aetatem; adolescentiam ele- 
maeque; patrio morę traditum est; ganter; munus extraordinarinm. 
hoc posteris memoriae traditum; Traduetio, Ónis, i. przewiezienie, 
traditum inde fertur, ut-; tradunt, przeniesienie z jednego miejsca na 
piszą, powiadają, głoszą, z4 prz. drugie; — przenoś, a) hominis ad 
i tryb. bez., regem tradunt se ab- plebem, przeniesienie do stanu 
didisso; traditur % przyp. 1 i tr. plebejeszów; h) zamiana wyrazów 
bez. justissimus fuisse traditur, z jednego znaczenia na drugie 
powiadają, że był najsprawie- z powodu związku wyobrażeń; 2) 
dliwszym. * przeprowadzenie w celu pokaza- 

Traduoo, dnxi, dnetum, 3. prze- zania; — przenoś, następstwo wy¬ 
prowadzić z jednego miejsca na 
drugie, hominum multitudinem 
trans Rhcnum; eąuitatum in Gal- 
liam; biremes in interiorem par¬ 
tem; popu 1 um Al banu m Romam; 
exerdtnm ex Gallia in Ligures; 
Antiocbum in Europam; aliąuem 
ad se; przeprowadzić przez co, 
Helretios per fines Seąnanorum; 
copias per angustias; także z 4 
przyp. bez przyimka flumen, 
przez rzekę, pontem; — prze¬ 
noś. a) przenieść, Cl odium ad 
plebem; ccnturiones ex inferiori- 
bus ordinibus in soperiores; b) 
przypTOwadzić, doprowadzić, ex 
egestate in rerum abundantiam; 
animos a severitate ad hilaritatem 
risumąue; c) nakłonić, naprowa¬ 
dzić, ad lub in suam sententiam 
aliąuem; d) obrócić, zwrócić, 
hauc cTatiouem ad id genus; ora- 
tlonem traduxi et conrerti in in- 
crepaudam fugam; curam in vi- 
tulos, poet.; 2) przeprowadzić ce¬ 
lem pokazania, przeglądu, copias 
praeter castra; viccimas in trium- 
pho; traduc equum, mówił cou- 
sor w czasie przeglądu do oby¬ 
watela ze stanu rycerskiego, jeże¬ 
li nic miał przeciw niemu żadne¬ 
go zarzutu; — przenoś, a) wysta¬ 
wiać kogo na pośmiewisko, urą¬ 
gać się, szydzić, aliqnem per ora 

darzeń, czasu, temporis. 
Traduotor, óris, rn. przeprowadza¬ 
jący; —■ przenoś, tr. ad plebem, 
przenoszący do stanu plebejuszów. 

Tradux, ducis, w. latorośl winna. 
Tragice, przysl. tragicznie, res co- 

micas tragice tractare. 
TragicuB, a, um, tragiczny, ty¬ 

czący się tragedyi; — przenoś- fl) 
wzniosły, orator; poet.: spirat tra- 
gicum satis; b) smutny, straszny, 
okropny, scelus, ignes. 

Tragoedia, ae, ż. tragedya;—prze¬ 
noś. a) styl górny, mowa wznio¬ 
sła, tragoedias agere in nugis; b) 
wielka wrzawa, ąuantas tragoe¬ 
dias excitat. 

Tragoedua; i, aktor tragiczny. 
Tragula ae, gatunek pocisku 
u Gallów i Hiszpanów, który opa¬ 
trzony był rzemieniem (amentum) 
dla nadania większej siły rzutu. 

Trńha i trahea, ae, i. wózek bez 
kół, jak sanie, którego starożytni 
używali do młócenia zboża. 

Trnlio, traxi, tractum, 3. (poet. 
traxe zamiast traxisse) 1) ciągnąć, 
wlec, o ludziach, bydlętach ro¬ 
boczych i przedmiotach nieżywot¬ 
nych: currum; onera, impedimen- 
ta; equos loris; aliąuem pedibnę; 
tractus per urbem; tractus circum 
Pergama; ad supplicium trahi lub 
samo trahi; trahi exsulem, ino- 
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pem i t. p.; aliquem lub aliąuid 
secum; liberos; fulneratos; ve- 
stem i t. p.; wlec ze znużenia, 
corpus fessum, genua*, prowadzić 
z sobą, mieć w swoim orszaku, 
turbam prosequentium; exercitum 
gravem spoliis; o rzekach: unosić, 
sa^a secum; limum arenamque et 
eaxa ingentia fluctus trahunt; 
poet.: traherent quum Bera cre- 
puscula noctem; quae mox ren- 
tura trahuntur (zbliżają się); - 
przenoś, często z przy im. ad lub 
in i przyp. 4 ściągać na kogo, 
na co, przypisywać, stosować, de- 
cus ad consulem; crimen in se 
(przypisywać); pars melior sena¬ 
tu8 ad meliora responsa trahebat; 
aliquid ad religionem; in direr- 
sa, rozmaicie wykładać, objaśniać; 
także: skłaniać do czego, alius in 
atiam partem mente atque animo 
trahilur, aliquem in suam senten- 
tiam, in arma, trahi et duci ad 
cognitionis et scientiae cupidita- 
tem; trahit sua quomque rolup- 
ta«; trahimur omnes laudis studio; 
pociągać za sobą; tantum trahit 
ille tjmoris; 2) najwięcej u poet.: 
wciągać w siebie, auras ore; ani- 
inum, spiritum; odorem naribus; 
amnein (pić); ignem (zapalić się); 
przybierać na siebie, squamas, 
figuram, faciem virilem, naturam 
i lic u jus rei; ruborem, colorem, 
cognomen; - przenoś, zabrać, za¬ 
jąć, przywłaszczyć, regnum, de- 
cumas; poet; aliąucm in exem- 
plum (naśladować); 3) z przyim. 
a, ex, de i przyp. G. Jub poot. 
z samym prz. 6; a) zabierać, wy¬ 
nosić, wywozić, wyprowadzać, 
aliąuom atemplo, de medio; prae- 
dam ex agris liostium; stąd: tra- 
here et rapero lub rapere et tr. 
rabować, plondrować; — przenoś, 
a) odciągnąć, odwicsd, ab incepto 

Traject u b 

aliąuem; gentem ad Macedonas; 
P) wziąć, otrzymać, doznać, mieć, 
cognomen ex aliqua re; majorem 
ex pernicie et peste reipublicae 
molestiam; b) wyciągać, wydoby¬ 
wać, aquam e pnteis; poet: fer- 
rum e corpore; tractum a vulne- 
re ferruin; manu cuspidem; te- 
ła haerentia viscere; — przenoś. 
Tocem imo & pectore; gemitus e 
corde; suspirlum ponitus i suspi- 
ria; wyprowadzać, wywodzić, ex 
eo genere originem; nomen a res- 
pere; sermonem ab initio; po¬ 
wziąć, consilium ex aliqna re; 
c) sprowadzić na dół, ściągnąć, 
lunam (de coelo) poet.; 4) szar¬ 
pać, targać, rwać, corpus; — 
przenoś, trwonić, marnotrawić, pe- 
cuniam; poet.: rozdzielać, sorte 
laborem; rozważać, zastanawiać 
się nad czem, belli atque pacis 
rationes; cum animo suo; 5) na¬ 
ciągać, napinać, arcum; rozcią¬ 
gać, trahuntur zonae extremae, 
poet.; stąd: prząść, fellera digi-’ 
tis, lanam, purpuras, data pen¬ 
sa, poet.; — przenoś, przedłużać, 
ritarn juiaeatornmcame, senectam 
przewlekać, opóźniać, bellum, pu- 
gnam, comitia; rem in serum; res 
lentius spe trahebatur, przepędzać, 
trawić, noctem sermone, fitam in 
tenebris luctuąue; vitam luxu; ri- 
tam asperam in silwis; frustra la¬ 
borem ingratum; b) ściągać, Tin- 
cla galeae; vela; marszczyć, Tultus. 

Trąjectio, Onis, z. przeprawa, przej¬ 
ście, przebycie morza, rzeki i t. p.; 
tr. steli arum, przełaty wanie gwiazd; 
ferborum, przełożenie; — prze¬ 
noś. a) tr. in alium, zwalanie na 
kogo innego; b) feritatia, prze¬ 
sada. r 

Trajeotuf, us, m. przeprawa, in 
Britanniam; 2) miejsce przeprawy, 
brerissimns. 
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Tra$ciO, j*d, jeetum, 3. prze¬ 
rzucać dokąd, przenieść, prze¬ 
wieźć, przepędzić, texillumtrans 
Tellom; antennas de nave ;n ns- 
Tem; telom; pecore in oaUus, 
szczegół, przez rzekę, g rę i • P* 
przeprawić, ex Sicilią e«mtum 
Arirninum: legiones in Sicilum, 
copias tTans firnom; exerotum 
Euphratem; Caesar equitum par¬ 
tem florinm trajicit; se Alpes, 
takie: samo trajicere bez *e, prze¬ 
prawiać się, ex continenti in Ąfri- 
cam.in Italiam: ex Hispama in 
Mauritaniam; classe Aegimurum, 
pe classis ex Africa trapceret; 

także: Aegaeo mari traJ®“t' ^ 
przeciągnąć, rodentem; 3) zarzu- 
cić, pontibus transjectis, prze¬ 
noś. przenieść, aliquid « »lUos 
inridia in te; dolore capifas tea- 
ieclo in cor; i nieprzechod. przejść, 
przenieść się, przeskoczyć, trajec- 
turum id incendiom relut ex con- 
tinentibos tectis in alteram tam 
propinauam proriodam esset; tra- 
fećtunim id malom in coloniam, 
41 przejść przez co, przebyć, ire- 
biam naribus; stąd: amnis trajec- 
tns, rzeka przez którą przepływo- 
no; poet.: Aurora jam medium tra- 
ieeerat axem, joż odbyła połowę 
swćj drogi; 5) przebić, przeszyć, 
femor alicnjus lub alionl lancei, 
aliqncm gladio, venabulo, sagit- 
ta- alignid tormento, ferro; le¬ 
mur tragula trajicitor, transnci 
scorpione, pilis; se tr., przebić 
Bio; tr. lora per talos spiraDtes, 
pneciągnąć; stąd poet.: trajectus 
lora per pedes; trajecto tn fune 
colnmbam mało suspendit ab al- 
to; przełamać, przedrzćć się, pars 
magna equitum mediam trajecit 

aclem. , . 
Tralattoiua. patrz translaUcius. 
Tralatua.-a, om, patrz transfero. 

Trallea, iom, Ł miasto w Karyi; 
stąd: Tralliauus, a, om, tyczący 
się miasta Tralles i TraUiam, 
orum, m. mieszkańcy tego miasta, 

Tratuoeo, patrz transluceo. 
Trama, ae, i. wątek tkaczy. 
Trameo, patrz transmeo. 
Tramee, Ttis, m. droga poboczna, 

ścieżka; poet.: droga, m ‘tamte 
silTae; certo de tramite pellit. 
lot, bieg, cito decurrit tramite. 

Tram igro, -mitto, patrz tranami- 

gro, -mitto. 
TrŁnato. t. przepływać. 
Trino, 1. przepływać, ad soos, Ul 

insoiam; letheas per ondas; tak- 
ie: tran. fluinen, amnem, palu- 
dem; tranantur aquae; — przenoś, 
przelecieć, turbida tr. nubila; 
przeniknąć, wcisnąć się, geaus 
igneum, <^uod tranat omnia, 

TranąuiHe, •przysl•. spokojnie, VIr 
tam iraducere; dicere. 

TranąuUlitae, &tis, z- spokojnośfc 
(powietrza, morza), cisza, profici- 
eci bono gubernator© ac tranąuil- 
iitate*, - przenoś, spokojnośc, am- 
mi, vitae; u późn. pis. tytuł cosa- 
rzów, tr. tua, vestra. ., 

TrttnąuUlo, 1- aciszyc, uspokoić; ~ 
przenoś, animos; quid pure tran- 
ąuillet, co prawdziwą zapewnia 
spokojnośc; rebus tranąuiliatis, po 
przywróceniu spokojności. 

TranquiUua, a, urn, spokojny* C*- 
cby, marę, serenitas; nemv>. 
tranąuiłlum, i, * spokojny s an 
powietrza, morza; stąd: tranąml- 
lo lub in tranąuiUo, w cz»«e ci- 
BIy - przenoś, spokojny, uspo¬ 
kojony, cichy, łagodny, Titn ci- 
Titas, plebs, anirous, literae (do¬ 
noszący o spokojności); a P»‘ 
pio Titae tranquiliissimns; nimi 
non tranquiUum et placidum agens; 
seditionem facere tranquillam, r2e- 
c:ac. tranquillum, i, *- «Pokoj- 
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noźć, rempublicam iu tranąilluin 
redigere; przysł. tranąuillo, spo¬ 
kojnie, cetera tribuni tranąuiilo 
pcregere. 

Trans, przt/im. z przyp. 4, 1) 
z tamtej strony, trans Anienem 
fluvium consederant; 2) za, ro- 
diens tr. Euphratem; tr. marc cur- 
runt; po za, tr. eaput jacere, poet. 

Transabeo, abii, bitum, abire, 
przejść po czćm, przejechać; 2) 
przebić, przeszyć, ensis transabiit 
costas, poet. 

Trnnsactor, óris, m. kończący rzecz 
przez układ, umowę, rerum. 

Transadigo, adegi, adactum, 3. 
przebić, przckłóć, ensis transadi- 
git costas; poet hasta horum u- 
num transadiget costas. 

Transalpmus, a, urn, Zaalpejski, 
za Alpami będący, Gallia, Galii, 
nationes, bella. 

Transcendo, scendi, scensum, 3. 
przestąpić, przejść, in Jtaliam; in 
Łostium nares; 2) przoch. przejść 
przez co, maceriam, muros, fos- 
sas, valles, Caucasum ?el Gan- 
gem; — przenoś, a) przekroczyć, 
naruszyć, ordinem aetatis, natn- 
rae, moris; b) przewyższyć, ali- 
quid, u poet. 

Tranacribo, scripsi, scriptum, 3. 
przepisać, nomina in socios, prze¬ 
lać, przekazać, przenieść długi;— 
przenoś u poet.: tormcnta in a'.i- 
quem; sceptra coionis, przenieść; 
także: matres urbi; spatium ń- 
tae alicui, ustąpić komu; 2) wpi¬ 
sać, spisać, testamentum in alias 
tabnlas; tabnlas publicas. 

Transcurro, cucurri i curri, cur- 
sum; 3. przebiegać, przejeżdżać 
dokąd, in castra; — przenoś, przejść, 
hic tamen ad melius poterit trans- 
currere quondam; 2) biegać po 
czćm. juga montium; poet.: coe- 
lum transcurrit nimbus; — prze¬ 

noś. corsum suum, swój zawód: 
3) przejeżdżać mimo, przebiegać, 
płynąć koło czego, praeter ocn- 
los, poet., lub samo transcurrere. 

Tranaoursus, us, m. przebiega- 
nie; — przenoś, w mowie: trans- 
carsu lub in transcursu, przebie. 
gając w krótkości. 

Tranadanubianust a, um, Zadu- 
najski, za Dunajem będący, regio. 

Transdo, -duco, patrz trado, -dnco. 
Transena, ae, i. kratki, quasi per 
tr. aspicere. 

Transeo, Iri, lub Ti, Tfum, Ire4 
I) nieprzech. 1) przechodzić dokąd, 
per corpora; Cimbros e Gallia in 
It&liam transisse, ad Italiam; e 
suis finibiiB in Helvetiorum fi- 
nes;in Graeciam, in Africam; ad 
adrersarios, ad aliqucm, przejść 
w sposobie zbiega; takie: ut ad 
se transiret; a patribus ad ple- 
bem; ad deos transisse creditus 
est; — przenoś przemienić się, 
in huinum saxnmque, poet.; 
wpływać, wpadać, Mosa in Rho- 
num transit; przechodzić, odno¬ 
sić się, ad honestatem dictorum 
et facto rum; imperium transit ad 
aliquem; in sententiam alicujus, 
być jednego z kim zdania; in alia 
omnia, zupełnie się różnić; 2) 
przechodzić przez co, per media 
castra;—przenoś, przenikać, quae- 
dam animalis intelligentia per 
omnia permanat ct transit; 3) o 
czasie: upływać, mijać, tempus 
tranBit; dies legia transiit; II) 
przech. 1) przechodzić przez co, 
przeprawić się, paludem, flumen, 
Euphratem, marę, Alpes, Pyre- 
naeum; Rhodanus rado transitur; 
fiumen erat transeundum; Alpes 
transitae; poet.: transit equum cur- 
sn; poet.: rota transit serpentem; 
Tim flammae, Formias; tr. iter, 
odbyć podróż; także: quod die- 
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bns ąuinąue hostis tr&nsire pos- 
set; takie bez 4 przyp. transire 
conantes: ut transountes cum prae- 
da ezciperct; — przenoś, prze¬ 
stąpić, przekroczyć, teminum; 
modnm; fines rerecundiac; fines 
acąuitatis et legie; oprzćć się, 
pokonać, facile; mówić w krót¬ 
kości nie zgłębiając rzeczy, łe- 
Titer transire et tantutnmodo per- 
stringere imamąuamąue rem; w od¬ 
niesieniu do czasu: przepędzać, tra¬ 
wić, Yitam, annos; 2) przechodzić 
mimo czego; w czytaniu* pomijać, 
opuszczać, multa; ^ tr. silcntio, 
przemilczeć, pokryć milczeniem. 

Transfero, transtuli, translStum 
i trał Stu m, transferre, przenieść 
z miejsca na miejsce, castra trans 
Peneum; castra ultra eum locum; 
castra Baetim (za rzekę B.) signa 
(ojc statione); pecunia Athenas 
tran siata est; hastam, gladium in 
dextram, wziąć; captivos ex Ger¬ 
mania; ingontes eo copias ho- 
minum; aliąucm in parricida- 
rnm coetum; concilium Lutetiam 
Parisiorum; se tr., udać się, se 
inde Cyzicum, se ad aliąuem, se 
in aedem; poet.: aliąuid in no- 
vam speciem, inną postać nadać; 
in tabu las, wnieść, umieścić, za- 
pisać; także: przetlómaczyć, prze¬ 
łożyć z jednego języka na drugi; 
istum locum totidem verbis a T)i- 
caearebo transtuli; aliąuid ex 
Graeco in Latinum; — przenoś. 
a) przenieść, zwrócić, skierować, 
skłonić, bellnm in Africam, in 
Celtibcriam; ut summa imperii 
maritimi ab Lacedaemoniis trans¬ 
ferre tur ad Athcnienses; bellum 
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sandurn; amorcsalio, poet.; se ad 
artes; se in annum proumum, ro 
następny zostawić sobie do ubie¬ 
gania się, starania się o urząd, 
b) zastosować, definitionem u 
aliarn rem; in magistratu?, cura- 
tionos, sacerdotia; używać wyra¬ 
zów w znaczeniu przenosnem, ver- 
ba quac tranferuntur; Ycrba tra¬ 
lala; 2) obnosić, corouas in tnum- 

Tranefigo, fixi, fixum, 3. Prz®" 
bić, przeszyć, aliąucm luD aii- 
quid gladio, ferro, hasta, veruto, 
pilis; scutum, pectus, corpus, 
poet.: hasta transfixa, włócznia na 
wskróś przeszła. 

Tranafigaro, 1. przekształcać, prze¬ 

obrażać. 
Tranafodio, fódi, fossum, 3. p 

bić, przeszyć, alicui latus: poe .. 
pectora dnro tranpfossi hgno. 

Tranafonnla, e, zmieniający swoją 
postać, transformia corpora hsbere. 

Transformo, 1. przekształcać, prze¬ 
obrażać, se in Tultus aniles. 

Tranafreto, 1. przepłynąć przez 

morze. v. ... 
Transfuga, ae, «*♦ i ** zbieg, któ¬ 
ry przechodzi do wojska nieprzy¬ 
jacielskiego. 

Tranafugio, fugi,fugftum, 3. zbiedz, 
uciec (o wojskowych); — przenoś, 
ab amicitia, opuścić. 

Transfugium, li, w* ucieczka, zbie- 
gostwo. 

Tranafundo, fudi, fusum, 3. prze¬ 
lewać; — przenoś, przelać na ko¬ 
go, przonieść, omnem amorem in 
aliąuem; wprowadzić Persarum 
mores in Macedoniam; studia lihe- 
raliora ct transfusa latius. ie tretu r aa a mc me nota, ł _ ____ 

a uortis nostris ad illorum urbem; Tranagredtor. gressns, gredi, prze- 
disciplinam in Galliam; terrorem chodzić dokąd, per montes; inde 
ad aliąuem; omnem cansam in se ad Judaeos, ad Africatn: in Ji«u- 
lnb crimen in aliąuem (zwalić); ropam; per saltus in Itaham; ad 
sermonem alio; animum ai accu- deos; 2) pizech. przechodzić pnez 
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oo, przeprawiać się, jacentem; flu- 
men, palu dem, mmiitioiiom, oon- 
▼allem; ioca erant transgredienda; 
takie: transgresso Apennino; — 
przenoś, zamilczeć, mentionem 
Tirt 

Transgresjo, 5nis, L przejście, 
Gallom m: 2) zmiana porządku, 
przełożenie, yerborum. 

Tranigresaui, us, m. przejście. 
Transigo, 6gi, actum, 3. przebić, 
przeszyć, tylko u poet pectus 
gladio, takie: per pectora en- 
sem; — przenoś, a) przepędzić 
czas, ritam; anno transacto, po 
uplynionym roku; h) ukończyć, 
wykonać, negotium, pngnam, hel¬ 
ium i t. p.; rebus transactis; si 
transactum est; transactum est de 
me, już po mnie; spór załatwić, 
ugodzić się, werjść w układ, cum 
reo; cum priratis; cutó aliąuo HS 
ducentie milibus; rem cum a- 
Iiqno 

Trantilio, sillri, Inb silii, Inb si¬ 
lni 4. przeskakiwać dokąd, de 
muro in navem; in rehiculum; 
ad nos transiliit; — przenoś, prze¬ 
chodzić , ab illo consilio ad aliud; 
2) przcch. przeskakiwać przez co, 
wskoczyć na co, muros; przebie¬ 
gać, płynąć po czćm, rates tran- 
siliunt vada non tangenda; _ 
przenoś, a) przestąpić, przekro¬ 
czyć, lineas; mnneTa Liberi, nie 
zachować miary, poet.; b) pomi¬ 
nąć, zamilczeć, rem puicherri- 
mam. 

Transitio, Cnis, i. przejście, ad 
plebem; przejście na stronę nie¬ 
przyjaciół, eociomm; ad hostem; 
exercitus trans!tionibus imminn- 
tus; 2) udzielanie się choroby, 
zaraza, multa corporibus transi- 
tione nocent; przejście w mowie 
od jednćj rzeczy do drugićj. 

Tranaito, ire, przechodzić. 

Tranaitfirina, t, un, przechodni, 
do przcchodu służący, forum* 

Transitua, ug, m. przechodzenie, 
przejście, difficilis, impeditus; 
transita aliąuem arcere lub pro- 
hibere; transitum parare, claude- 
re; tr. fossae, przez rów; poet.: 
przemiana, tr. in undas; w ma¬ 
larstwie: cieniowanie, przejście 
od cienia do światła, tr. ipse 
spectantia Inmina fallit; przejście 
w mowie od jednego przedmiotu 
do drugiego; 2) przechód, miej¬ 
sce którędy się przechodzi, per 
agros urbesąne; przenoś, przy¬ 
stęp, datafi est rerbis ad amicas 
tr. anres, poet. 

Transj-, patrz traj-. 
Transl&fcioins, a, um, skąd inąd 

przeniesiony; 2) zwyczajny, zwy¬ 
kły, bez odmian znacznych edlc- 
tum (zarządzającego prowincyą); 
tralaticium est, rzecz zwyczajna, 
nie nowa. 

Tranal&tlo, ónis, f. przeniesienie, 
peenniarum a justis dominis ad 
alienos; w odniesieniu do wyra¬ 
zów: przenośnia, rerecunda; 
przenoś, składanie, zwalauie na 
kogo, criminis; także:—exc«ptio. 

Translfttlwus* a, um, uchylający, 
constitntio. 

Translator, óris, m. przenoszący, 
ąnaestnrae (pecuniae), o Werresie, 
który będąc kwestorem, zabrane 
pieniądze skarbowe do Sulli prze¬ 
niósł. 

TransWoeo, are. przepuszczać świa¬ 
tło, być przezroczystym. 

Transmarinua, a, um, zamorski, 
za morzem będący, z za mona 
pochodzący,, res, legationes, ho¬ 
stia auxilia. 

Tranamigro, 1. wyprowadzić tdę 
dokąd, przenieść się, Yejos. 

Tranamiialo, Ónis, i. przejazd, 
przeniesienie się, in Graedam 
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Trazuunltto, misi, missum, 3. 1) 
przesyłać dokąd, przeprawiać, 
classem in Euboeam; exercitum, 
legiones; — przenoś, wprowadzić, 
Asi* opibus suis ntia Romam; 
przenieść, bellnm In iUUaar, po¬ 
wierzyć, zostawić, bellnm alicui; 
poświecić, suum tempu* tempori- 
bns stmicomm; 2) przepuszczać, 
przeprawiać przez co, eątmm per 
amnem, exercitum per fines; — 
przenoś, trausmissum per Tlam ti- 
gillam (poprzek drogi położona); 
3) puścić mimo, pominąć, zanie¬ 
chać, aliąuid, n pćżn. pis.; II) 
przechodzić, przejeżdżać, przepły¬ 
wać, przelatywać przez co, uań- 
bns Suoinm, Iberum, maria; poot: 
campos cursu i tr. cnrsum; sinus 
tr&nsmilti oporteret; takie: sin an¬ 
tę transmisisset; transmittere Utl- 
cam a Lilybaeo; ex Corsie* in 
Sardiniam; — przenoś, ąuantum 
Balearica funda potest medii trans¬ 
mittere coeli, poet.; opuścić, za¬ 
niechać i t. p. u późn. pis. 

TransmontazU, Crum, m. Indy za 
górami mieszkające. 

TranamUto, Sre, zamieniać, prze¬ 
mieniać, transmat&t (Fortuna) in- 
certos honores. 

Transnato, -no, patrz tranato, 
trano. 

Transnumero, Sre, wyliczyć, prze¬ 
liczyć. 

TranapadŁnus, a, urn, za rzeką 
Padem znajdujący się, rzetzow. 
Transpad&ni, omm, m. ludy 
mieszkające za Padem, 

Transp6no, posui, posltnm, 3. prze¬ 
prawiać, eiercitum in Italiam; 
21 przesadzać, n późn. pis. 

Transporto, 1. przewozić, przepra¬ 
wiać, exercitnm narigiis in ul- 
teriora; Harudes in Galiiam; exer- 
citnm In Graedam; copias secum; 
oquitem ratibus, jumenta, logio- 

nes; także: milites naribus flumen 
(przez rzekę); eiercitnm Rhenum. 

Transrhenftnus, a, um, zareński, 
za Renem znajdujący się, Germa- 
ni; rzeczow. Transrhenani, oram, 
ft%, ludy za Renem mieszkająoe. 

Transie*, patrz transo. 
TranssiUo, patrz transilio. 
Transsuito, are, przeskakiwać, ex 

equo In eqnnm. 
Transauo, sui, sdtum, 3. przebi¬ 
jać, przeszywać,extatranssnta re- 
rnbus, poet. 

TranstibSrinus, a, um, za Tybrem 
znajdujący się; rzeczow. Transti- 
berini, omm, m. ludy za Tybrem 
mieszkające. 

Tranatrum, i, n. belka poprzecz¬ 
na; 2) ława dla robiących wio¬ 
słami na statku, zwykle w licz. 
mn. riri consldite transtris. 

Trmnsulto, patrz transsuito. 
Tbansuo, patrz transsuo. 
Tranirectio, ónis, ż- przejazd, 

przeprawa, Acherontis (przez A.)- 
Tranaweho, vexi, rectum, 3. prze¬ 

wozić, przeprawiać, nares plaa- 
stris, milites, eiercitnm; na str. 
bier. przeprawić się, in Africam; 
Corcyram; poet: caerula cursu 
(przez morze); 2) obwozić, obno¬ 
sić, arna spoliaque carpentis; na 
str. bier. przejeżdżać, szczegół, o 
obywatelach stanu rycerskiego, 
przejeżdżających przed cenzorem 
w czasie popisu ut Idibus Quinc- 
tilibus eąuites transreherentur. 

Transwerbero, 1. przebić, przekłóć, 
bestiam venahulo; pectus. 

Transreraarius, a, um, poprzecz¬ 
ny, w poprzek położony, tigna. 

Transrenus, a, um, poprzeczny, 
ukośny, ab hac reguła non licet 
transYersum digitum (uuguem) dis- 
cedere, nie wolno wcale; —prze¬ 
noś. cujuf In adolesceatiam Incur- 
rit transrersa fortuna, los nie- 
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przyjazny; ecce autem de trans- 
verso Caesar rogat, niespodzianie; 
transyersa, przysłówkowo, tr. tue- 
ri, zezem spoglądać; venti tr. fre- 
munt, z boku. 

Transv6io# 1. przelatywać po czem, 
przebiegać, przejeżdżać prędko, in 
alteram partem; Alpes, Oceanum; 
2) przelatywać, przebiegać mimo 
aridas ąuercus; — przenoś, pomi¬ 
jać, opuszczać, nie zważać na co 
transvolat in medio posita, poet 

Trapćtum, i, n. i -us, i, m. i 
trapes, Ctis, m. tlokarnia do wy¬ 
ciskania oliwek- 

Trapćaua, untis, £. miaste w Pon¬ 
cie. 

TriahnÓnue, i, m. lacus lub sa¬ 
mi Tr. jezioro w Etruryi, przy 
którem Hannibal odniósł zwyclęz- 
two nad Rzymianami; stąd; Tra- 
simenus, a, um, Trazymeński, 
litera. 

Trar-, patrz trans?-. 
TreboUiua, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiej familii. 

Trebia, ae, z. rzeka w Italii wyi- 
szćj. 

Trebónius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Trebula, ae, i. miasto: 1) w krai¬ 
nie Sabinów z przydaaćm nazwi¬ 
skiem Mutusca; 2) w Kampanii; 
stąd: Trebulanus, a, um, do Tre- 
buli.odnoszący się; rzeczow, Tre- 
bulanum, i, n. posiadłość wiej¬ 
ska przy Trebulń 

Treofinl, ae, a, po trzysta- 
Treoentesimus, a, um, trzech- 
setuy. 

Treoenti, ae, a, trzysta. 
Treoentiea, przyst. trzysta razy. 
Tredeolm, trzynaście. 
Tremebundus, a, um, drżący, 
manus, membra. 

Trwnófaoio, feci, factum, 3. spra¬ 
wiać drżenie, wstrząsać; na str. 

biem. drźóć, nutu tremefecit 
Olympum. 

Treraendua, a, um, straszny, 
wzbudzający postrach, tumultus; 
scoptra Jovis; oculi. 

TremUoo, gre, zaczynać drzćć, ]9- 
kać się czego, sonitum pedum vo- 
cemąue; z 4 przyp. i tryb. bez. 
teium instare tremisclt, poet 

Tremo, tremui, 3. drżeć, lękać się 
czego, eecures dictatoris; poet 
sonipes tremit artum, koń drży, 
drżą członki jego. 

Trómor, 5ris, m. drżenie, gelidus 
tremor cucurrit per ima ossa, zi¬ 
mny dreszcz wskróś przejął; ter¬ 
rorem pallor et tremor conse- 
ąuitnr. 

Tremulng, a, um, drżący, manus; 
migocący, flamma; 2) poet spra¬ 
wujący drżenie, frigus. 

Trepidanter, przysl. ze drżeniem, 
trwożliwie. 

Trepidafcio, Ónis, i. niespokojnośó 
dająca się na kim spostrzegać, 
skwapliwe krzątanie się koło cze¬ 
go, necopinata res plus trepida- 
tionis fecit; inter primam trepida- 
tionem. 

Trepide, przijst bojaźliwie, skwa¬ 
pliwie, bez namysłu, castris tre¬ 
pide relictis. 

Trepido, 1. być niespokojnym, 
skwapliwym w działaniu, rzucać 
się, być w bojażni, totis trepida- 
tur castris; pastoru m trepidantium 
circa admi&zn, którzy się zbie¬ 
gali, skupiali się na około przy¬ 
chodnia; tr. formidine, mętu; e- 
quo trepidante, gdy koń był spło¬ 
szony; poet: z tryb. bez.: trepi- 
date defendere riros, pospieszaj¬ 
cie z obroną-; — przenoś u poet.: 
pcctus tropi dat, drży serce; aqua 
trepidat cum murmure per rivum, 
płynie szybko z szelestem; trepi- 
dant flammae, drżący blask rzu- 
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cają; trepidante pennS, rozbuja- 
nemi skrzydłami. 

Trepidus, a, um, zaniepokojony, 
trwożliwy, Romanos terror per 
castra trepidos agit; z przyp. 2 
trepidi rerum su&rum, będący 
w obawie o swoje interesa; — 
przenoś, in re trepida lub in re¬ 
bus trepidis, w okolicznościach 
wzbudzających obawę, w niebez- 
piecznćm położeniu; literae i nun- 
cius, list, wiadomość wzniecają¬ 
ca obawę; poet.: pes, krok niepe¬ 
wny, chwiejący się; os, vultus, 
drżąca: unda, w ruchu będąca; 
ahonum, wrzący; vonac, pectus, 
mocno bijące. 

Trda, tria, trzej, trzy, tribus pri- 
mis rerbis (dixi) zaraz na wstępie. 

Treaais, is, m. trzy assy. 
Treawiri, o rum, m. zgromadzenie 

składające się z trzech mężów do 
różnych czynności: tr. epulones, 
patrz epulo; do rozdzielenia zie¬ 
mi w osadach czyli koloniach; tr. 
reipublicae constituondae (Anto- 
nius, Lepidus, Octavianus), patrz 
triumvir. 

Treróri, i Trevlri, m. lud w Gal- 
lii belgijskiej, którego główne 
miasto było Augusta Trererorum; 
przy/n. eąuites Treveri. 

Triangulus, a, um, trójkątny; 
rzeczow. triangulum, i, n, trójkąt. 

Tri&rii, orum, m. gatunek piecho¬ 
ty Rzymskiej, który stanowił trze¬ 
cią linię tylną w szyku podczas 
bitwy; byli to żołnierze celujący 
wiekiem i doświadczeniem; przy¬ 
słowie: rcs ad triarios rediit, przy¬ 
szło do ostateczności, da najwięk¬ 
szego niebezpieczeństwa. 

Tri&rius, ii, m. Rzymski przy¬ 
domek. 

TribalH, órum, m. Ind Tracki 
w Mezyi niższej. 

Triboeoi (TribCci, Tribdci), orum, 
m. lud w Gal[ii belgijskiej. 

Tribuarius, a, um, tyczący się 
oddziału zwanego tribus, crimen. 

TribGiis, is, m. należący do tćjże 
gminy czyli oddziału zwanego tri¬ 
bus, tr. tuus; tribulibus gratio- 
snm esse. 

Tribulus, i, *». kotwiczka ostra 
żelazna. Rozrzucano je dla tamo¬ 
wania postępu wojska nieprzyja¬ 
cielskiego, a szczegółniój jazdy; 
2) krzew ciernisty. 

Tribunal, Slis, n. miejsce wzuie- 
sione w kształcie półkola, na któ- 
róm urzędnicy wyżsi, zasiadając 
na krześle zwanćm Bella Curulis, 
czynności urzędowe sprawowali; 
poet.: omne forum quem spectat 
et omne tribunal (niżsi i wyżsi). 

Tribun&tui, us, »i. trybunat, god¬ 
ność trybuna ludu lub wojskowe¬ 
go, z dodaniem: plebis lub mili- 
tum; czasem samo tr. 

Tribuniolus, a, um, tyczący się 
trybunów, od nich pochodzący, 
Collegium, potestas, vis, interces- 
sio, comitia, candidatus, seditio- 
nes, leges, honor, rzeczow. tribu- 
nicius, ii, tn. były trybun. 

TribtimiB, i, tn trybun, naczel¬ 
nik gminy zwanćj tribus; 2) tr. 
Celerum, naczelnik jazdy, która 
stanowiła straż przyboczną króla 
i składała się pierwiastko wo z trzech 
setni; 3) tribuni aerarii, dodani 
do pomocy kwestorowi, którzy 
wzięte od niego pieniądze, komu 
należało, wypłacali; 4) tribuni mi- 
litum lnb militares, naczelnicy 
wojskowi, których było sześciu 
w każdym legionie i z kolei po 
dwa miesiące legionem dowo¬ 
dzili; 5) tribuni militum consu- 
lari potestate, trybunowie woj¬ 
skowi z władzą konsularną, w miej¬ 
sce konsulów wybierani w latach 
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od 310 do 387 po załóż. Rzymu; 
b) tribuni plobis lub samo tribu- 
ni, trybunowie ludu, obrońcy ple- 
bejuszów przeciw patrycyuszonu 

Tribuo, tribui, tribtitum, 3. dać, 
nadać, okazać, udzielić, udaTo- 
wać, wyświadczyć, właśc. i prze¬ 
noś. suum cuiąue; alicui dena- 
rios, pecuniam, paoem, honorem 
et gloriam, tantum dignitatis, gra- 
tiam, benoficia, bona; salutem i t. p. 
multas immunitates ciritatibus, si- 
lentium oratloni, zachować się ci¬ 
cho w czasie mowy, dać komu 
glos do mówienia; roluntatem be- 
neficiis, okazać życzliwość za do¬ 
brodziejstwa; misericordiam alicui; 
2) dozwolić, przyznać, alicui prio- 
res partes; quod nulli Koman o - 
rum tributum erat; alicui pluri- 
mum. om ni a, liczyć na kogo bar¬ 
dzo wiele, zupełnie; in Tulgus, 
każdemu przysługiwać się; ordini 
republicanorum liberalissime, do¬ 
gadzać, sprzyjać; 3) przypisywać, 
quum eam (observantiam) officio, 
non timori neque spei tribui Yi- 
derent; aliquid culpae suae lub 
alicujus;aliquid precibus alicujus; 
id Yirtuti hostium; casus adver- 
sos ho minibus, secundoe fortun&e 
suae; neque hoc quisquam illi 
tribucbat superbiae, nikt mu tego 
nie poczytywał za dowód damy; 
także; quod illi tribuebatur igna- 
Tiae; 4) poświęcać, tantum tem- 
poris; undecim dies rebus; nonni- 
hil temporis literis; omnia reLiąua 
tempora aut literis aut Athenicn- 
sium reipublicae; aliquid reipu- 
blic&e, poświęcać coś dla dobra 
publicznego; także: amicitiae, va- 
letudini i t- p.; 5) podzielić, tr. 
rem in partes; in tempora. 

Tribus, us, i. jeden z trzech od¬ 
działów ludu Rzymskiego za cza¬ 
sów Romulusa (Ramnes, Tities, 

Luceres); od czasów Serwiusza 
Tulliusza jeden z trzydziestu od¬ 
działów, na które lud Rzymski 
był podzielony 

TaibutAriua, a, urn, podatkowy, 
tyczący się podatku, necessitas; ta- 
buiae, pismo z przyrzeczeniem 
pieniędzy albo ich przysłaniem; 
2) podlegający obowiązkowi pła¬ 
cenia podatku. 

Tribtitim, przytł. podług podziału 
na tribus. 

TribGtio, Ania, i. podział, aequa- 
bilis. 

TribGtum, i, n. podatek, danina, 
facere, pendere, dawać, płacić, 
indicere, nakazać; poet.: ar bor 
fert tribui a domino. 

1. Tribfttus, a, om; podług tri¬ 
bus urządzony, comitia, zgroma¬ 
dzenia, w których lud podzielony 
na tribus głosował. 

2. Trib&tua, a, om, miał. patrz 
tribuo. 

Trioae, arum* i. brednie, frasz¬ 
ki, wykręty; 2) zawady, przy¬ 
krości. 

Trioca, ae, i. miasto w Tessalii. 
Tricóni, ae, a, trzydzieści, po 
trzydzieści. 

Tricepa, cipIUs, trójgłowy. 
Trioósimua, a, um, trzydziesty. 
Triohils, ae, L chłodnik, altana. 
Triolea, przy$l. trzydzieści razy. 
Trioipitinuf, a, um, przydomek 
rodu Lukrecyuszów. 

Triolinium, ii, n. sofa na trzy o- 
soby u Rzymian, na którćj na 
pół leżąc jadali; 2) izba jadalna. 

Trioor. 1. używać wykrętów; nie¬ 
zrozumiale, ciemno mówić. 

Trioorpor, corpóris, trzy ciała ma¬ 
jący, forma tricorporis umbrae, 
(o Geryonie) 

Trióuspis, cusptdis, tróikońcaaty. 
Tridena, dentis, trójzęby, trój- 

kończaty; rzewne, trójząb. 
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Tridentifer, i tridentfger, a, um, 
trójząb noszący. 

Triduum, i, n. przeciąg trzech 
dni, tridui spatium; via, podróż 
trzydniowa; triduo, pTzeztrzy dni. 

Triennia, ium, n. uroczystość na 
cześć Bachusa, co trzy lata ob¬ 
chodzona. 

Triennium, ii, n. trzy lata, prze¬ 
ciąg trzech lat, triounio, przez 
trzy lata , proiimo tr. w następ¬ 
nych trzech latach. 

Triena, entis, trzecia ozęść całości, 
trzecia część dziedzictwa; jako pie¬ 
niądz: trzecia część assa. 

Trientiuo, a, um, za trzecią część 
dany, ager. 

Trierarohus, i, m. przełożony nad 
okrętem o trzech rzędach wioseł. 

Triferifl, e, mający trzy rzędy wio¬ 
seł, navis tr. lub 6amo tr., okręt 
o trzech rzędach wioseł. 

Trieterioufl, a, um, co trzy lata 
powtarzany, sacra lub orgia Lub 
samo tńeterica, orum, n. uroczy¬ 
stość na cześć Bachusa obchodzo¬ 
na co trzy lata. 

Trieterfs, fdis, i. ce trzy lata ob¬ 
chodzona uroczystość. 

Trii&riam, przysl. na trzy strony, 
trif. adortus castra; na troje, dt- 
Tidere dispertire. 

Trifaux, fancie, trzy paszczęki ma 
iący, Cerherus latratu trifanci 
Łaec regna persouat, poet. 

TrifSdus, a, nm, rozszczepany, 
rozdzielony na troje, flamma. 

Triformia, e, irójkształtny, dea; 
potrójny, mundi regna triformis. 

TrigemlnuB, patrz tergeminus. 
Trigesiznus, patrz triccsimus. 
Trigtnta, trzydzieści. 
Trigon, onis, m, piłka do grania. 
Trillhria, e, trzyfuntowy, trzy fun¬ 
ty ważący. 

TrilinguiB, tiry języki mający, os 
(Cerberi). 

Trilix, ilcis, trójnitny, trójdrdola¬ 
ny, lorica. 

Trlmeatris, e, trzymiesięczny. 
Trlmetros, i, m. z wyrazem ver- 

sus łub samo tr. wiersz trzymia- 
rowy. 

Trimus, a, um, trzyletni. 
Trinaoria, ae, z najdawniejsze na¬ 

zwisko Sycylii (mająca trzy przy¬ 
lądki}; stąd: a) Trinacrius, a, cm, 
Sycylijski, Aetna; unda; b) Tn- 
nacris, Tdis, i. Sycylijska, terra; 
samo Trinacris, Sycylia. 

Trini, patrz trinus. 
TrinobanteB, um, m. lud w Bry- 
tannii. 

Trinódis, e, trzy sęki mający, 
ciara. 

Trinua, a, am, trzy, troisty, po¬ 
trójny (zwykle w licz. mn.}, castra, 
literae. 

Trio, dnis, m. wól od jaizma; 
w licz. mn. obie niedźwiedzice na 
niebie gwiazdozbiór, patiz scp- 
tentrio. 

Trióeala, orum, n. miasto w Sy¬ 
cylii; stąd: TriocałTnus, a, um, 
do tego miasta odnoszący się, in 
Triocalo, w okolicy Tr. 

TriÓpas, ae, m. król w Tcssalii, 
ojciec Kryzychtona, który stąd na¬ 
zywa się TriopSios, it m.\ a cór¬ 
ka jego Mestra TriopSis, Idis, i. 

Tripartltua, a, um, na trzy czę¬ 
ści podzielony, causa; przifzl. tri- 
parUto lub tripertito, trojako, ze 
trzech stron, urbem aggredi; na 
trzy części, diridere. 

Trfped&lts, e, trzystopowy, trzy 
stopy długi. 

Trlpertitus, patrz tripartttus. 
Trlpee, pSdis, trójnoźny, trzy nogi 

mający, mensa. 
Triplex, pllcis, potrójny, poet: tr. 

de&e, trzy Parki) rttczow. triplex, 
trzy razy tyle, ilość trzy razy 
większa, equiti datum; w licz. mn. 
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triplicee, am, m. pugillares ze Trinacria, Sycylia; stąd: trique. 
trzech tabliczek złożony. truś. Sycylijski, pr&edia. 

Tripliciter, przysl. trojakim spo- Trirfimia, e, trzy rzędy wioseł ma¬ 
so bem. jący, navis; rzeczow. triremos Ro- 

Triplus, a, am, trzykrotny. manae. 
Tripolia, is, i. (trzy miasta), 1) Triafce, przysl, smutno, resonare: 
kraina w Tessalii z trzema mia- dotkliwie, surowo, respondere. 
stami; 2) miasto w Tessalii z do- Tristioulus, a, um, nieco smutny, 
datkowem imieniem Scca; stąd: Tristificus, a, um, zasmucający, 
Tripolitanus ager, okolice tego voces. 
miasta; 3) kraina Arkadyi z trze- Tristimónia, ae, i. smutek, 
ma miastami (rfallia, Dipona, No- Trintis, e, smutny, zasmucony, 
nacris); 4) kraina w Afryce, przy homo; oderunt hilarem tristes, 
malej Syrcie z trzema miastami tristemque jocosi; 2) surowy, ostry, 

.^a^łratai Lcptis), zwana tak- judex, vultus; ponury, posępny, 
że Iripolitana prorincia; 5) port navita (Charon); 3) smutny, cie- 
Fenicyi i miasto, zamieszkane inny, Tartara; tristi palus inama- 
przez osadników trzech miast (Si- bjlis unda; 4) przykry, cierpki, 
don, Tyrus i Aradus). w odniesieniu do smaku i zapa- 

Triptolemus, i, m. z miasta El en- chu, sapor, succus, lupinum; an- 
sis syn Celeusa i Metunoiry, wy- helitus; 5) zasmucający, bolesDy, 
ltalazcarolnictwa; przysłowie: Trip- nieszczęśliwy, literae nunciiąue, 
tolcmo fruges dare, tłusty połeć tempora, dies, funus, eors, even- 
smarować. tus i t. p.; poet: szkodliwy, zgu- 

Tripudio, are, tańczyć, skakać; — bny, triste lupus stabulis. 
przenoś, cieszyć się 2bytecznie, in Tristitia, ae; i. smutek; stąd: su- 
funeribus reipnblicae c.isultantem rowośó, cierpkość charakteru, tri- 
ac tripudiantem. stitiam compescere, finire; 2) nie- 

Tripudium, ii, n uroczysty ta- pomyślne, smutne okoliczności, 
nieć z bronią kapłanów Marsa temporum. 
zwanych Salii i w ogóle dzikich Tristius, przysl, stop. wyż. od 
narodów; 2) w języku augurów: triste. 
wieszczba powzięta z ptastwa, mia- Triauleus, a, um, trzema brózda- 
nowicie, gdy ptastwo wieszczo tak mi rozchodzący się: trójkończaty. 
chciwie chwytało ziarna, że te wy- Triticeus, a, um, pszenny, 
padały z dziobów; było to dobrą Triticum, i, n. pszenica, 
wróżbą. Triton, onis i ónos, m. syn Nep- 

Tripue, podis, trójnożny, o trzech tuna i Sabacyi, bożek morski; 
nogach rzeczow, trójnóg, na któ- w licz. ma. w ogóle: o niższych 
rym siedząc kapłanka Apollina bożkach morskich; w żarcie: isti 
w Delfach ogłaszała wyrocznie; piscinarum Tritones (lubownicy 
stąd poet.: o wyroczni Delfickiej, sadzawek rybnych); 2) jezioro i 
mittitur ad tripodas; także: dar rzeka w blizkości małej Syrty 
zaszczytny, donarem tripodas prae- w Afryce, gdzie Mincrwa miała 
mia fortium Grajorum. się urodzić; stąd u poet.: at Tri- 

Triquetrus, a, um, trójkątny, in- toniKcus, a, um, tyczący się Mi¬ 
śnia (Brytaunia; także: Triąuetrazr nerwy, arundo, piszczałka wyna- * 
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Ittdona od Minerwy; b) Tritónis, 
idii lub Tdos, i. Trytońska, Pal¬ 
las Tr. lub samo Tritonis; stąd: 
Tritonie, do Minerwy odnosząca 
się; c) Tritonius, a, um, Trytoń- 
aki, Pallas; także: virgo lub samo 
Tritonia; 2) jezioro w Trący i, 
także Tritoniaca palus zwane. 

TrifcOra, ae, ż. młócenie za pomo¬ 
cą machiny tribulum zwanej. 

Trltus, a, nm, starty, stąd: a) 
utarty, udeptany, via; zużyty, 
zszarzany, restes, subucuia; bj u- 
częszczany, zwyczajny, via, iter,— 
przenoś, często używany, powszech¬ 
nie znany, tr. sermone prorerbium; 
faciamni hoc proverbium tritios; 
wprawny, wykształcony, aurcs. 

Tritua, us, m. tarcie, lapidum tritu. 
Triumplialia, e, należący do tryum¬ 
fu, tryumfalny, ornamenta tr. lub 
samo triumphalia, oznaki tryum¬ 
fującego; provincia, po którój za¬ 
wojowaniu wódz tryumf otrzymał; 
porta, przez którą tryumfujący 
wjeżdżał do Rzymu; imagines, 
popiersia, wizerunki tych, którzy 
tryumfowali; sonex, który był za¬ 
szczycony tryumfem. 

Triumpfco, 1. tryumfować, odby¬ 
wać wjazd tryumfalny, de Numan- 
tinis, z powodu pokonania N.; Ca- 
to ex Hispania triumpharit, po 
odnlesionem stano wczem zwycięz- 
twio nad H.; triumphari de oo 
non poterat; — przenoś, tryumfo¬ 
wać, brać górę, amor de vate 
trlumphat; cieszyć się, radować 
się bardzo, de aliqua re lub sa¬ 
mo tr.; 2) przcch. nad kim tryum¬ 
fować, kogo zupełnie pokonać, 
bis triumphatae utroque ab lito- 
re gentes, poet.; zdobyć co, au- 
rum, u poet. i późn. pis. w ogóle. 

Triumphua, i, m. tryumf, uro¬ 
czysty wjazd do Rzymu, dozwo¬ 
lony ed senatu wodzowi po odnio- 

RLW. 

gionćm stanowczśm zwycięztwie, 
triumphum agere, tryumf odby¬ 
wać, de Liguribus, z powodu po¬ 
konanych L.; także z przyp. 2, Bo¬ 
jo rum, zamiast de Bojis; ox Etru¬ 
ria; — przenoś, tryumf, zwycięz- 
two, ex aliqna re; de se ipso.l 

Triumvir, viri, m. tryumwir, je¬ 
den z trzech mężów, którzy wspól¬ 
nie jaki urząd sprawowali; 1) 
triumvm coloniae deducendae lub 
agro dando (assignando) lub agra- 
rii, do zaprowadzenia kolonii i 
rozdzielenia tamże g-untów; 2) tr. 
capitales lub careeris lautumiaram, 
przełożeni nad więzieniami; 3) tr. 
auro, argento, aeri, flando, feriun- 
do, tr. menniczni; 4) tr. reipubli- 
cae constituendao (Antonius, Le- 
pidus, Octarianus), którzy po 
wstrząśnieniu porządku i rozprzę¬ 
żeniu władz objęli władzę najwyż¬ 
szą w celu przywrócenia ładu; 5) 
tr. opulones; patrz epulo; 6) tr. 
mensarii, patrz mensarius; 7) 
w miastach wolnych i osadach 
(w municypiach i koloniach) trzój 
mężowie sprawujący władzę naj¬ 
wyższą. 

TriumvirWis, e, odnoszący się do 
tryumwirów, flagella (triumńro- 
rum capitalium). 

Trluinvirafcusf us, ii. urząd trzech 
mężów, tryumwirat. 

Trlria, patrz tmius. 
TrlTiiłis, e, zbyt pospolity, gmin- 
ny, u późn. pis. 

Tririoum, i, n, miasteczko Hir- 
pinów. 

Triwium, ii, *. miejsce, gdzie się 
trzy drogi schodzą, rozstanie dróg; 
w ogóle: ulica, miejsce publicz¬ 
ne uczęszczane od gminu. 

Triwius, a, um, znajdujący się na 
rozstaniu dróg, czczony tamże; 
rzcczow. Tri?ia, ae, Dyana lub 
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Hek&te; stąd: Tririae lacus, je¬ 
zioro w Lacyam. 

Ttom, patrz Tros. 
Troohoeus, i, m. miara w wier¬ 
sza dwuzgłoskowa,—o.; także o- 
znaczano czasem tym wyrazem 
miarę trójzgłoskową tri brachy s 
zwaną, u o u. 

Trochlea, ae, i. machina do pod¬ 
noszenia ciężarów, winda. 

Troołms, i, m. obręcz żelazna, na 
której były nanizane pierścienie, 
narzędzie do gry, brzękadlo. 

Troea, um, m. patrz Tros. 
Troezdn, enis, i. miasto w Argo- 

lidzie z portem, stolica Pitteusa; 
stąd: Troezenius, a, um, do Tre- 
zeny odnoszący się. 

Troglódytae, Sram, m. mieszkają¬ 
cy w jamach, jaskiniach; lud 
Etyopii. 

Troioua, patrz Tro9. 
Troiłoś, lub -ns, i,m. syn Pryama. 
Troius, patrz Tro9. 
Troja, Trojanus, Trojugena, patrz 
Tros. 

Tromentlna tribus, jedna z gmin 
wiejskich tak nazwana od pola 
Trornentum. 

Tropaeum, i, n. znak odniesione¬ 
go zwycięztwa (pierwiastkowo by¬ 
ło to drzewo poobciu&ne, na któ- 
rćm zawieszano broń zdobytą; pó- 
żniój slup z kamienia); w ogóle: 
cwycięztwo, rictoria, quae cum 
Marathonio possit comparari tro- 
paeo; — przenoś, pamiątka, po¬ 
mnik, znak, necessitudinis atque 
hospitii; ingenii. 

Trophonius, ii, m. 1) brdt Agame- 
desa, budownik świątyłyni w Del¬ 
fach; 2) bożek wieszczy, któ¬ 
rego wyrocznia była w jaskini 
przy mieście Lubadyi w Beocyi; 
stąd: Trophonianus, a, um, do 
Trofoniusza odnoszący się, nar- 
ratio. 

Tropiona, a, um, zwrotny, do obro¬ 
tu należący; 2) niewłaściwy, prze¬ 
nośny, u późn. pis. 

Tropua, i, m. niewłaściwe, prze¬ 
nośne użycie wyrazu. 

Troi, Trois, m. syn Erychtoniusza, 
wnuk. Dardana, król Fryga; czę¬ 
sto w ogóle: Trojańczyk, Tros, 
Rutulusre; optata potiuntur Troes 
arena. Stąd: aj Trója lub Tróia, 
ae, i. miasto we Frygii; tak na¬ 
zwali także zbiegli po skończonej 
wojnie Trojanie parę miejsc, gdzie 
wylądowali i osiedli; .mianowicie 
w okolicy Laurontyńskićj w Italii 
i w Epirze; — przenoś, rodzaj go¬ 
nitwy konnój u Rzymian; b) TVó- 
ius, TrSus i Trolcus, a, um, 
Trojański; Troas, adis lub idos, 
L do Troi należąca; rzcczow. Tro¬ 
janka lub kraina Troada; c) Tro- 
jftuus, a, um. Trojański i Troja- 
ni, orum, m. Trojanie; d) Troju¬ 
gena, ae, m. w Troi urodzony, 
rzeczona. Trojańczyk. 

Trosmis, 4. przyp. Trosmin, L mia¬ 
sto w Mezyi. 

Troaaiili, Orum, m. późniejsze na¬ 
zwisko jeźdźców Rzymskich, od 
miasta Trossaium w Etruryi, któ¬ 
re zdobyli bez pomocy piecho¬ 
ty; — przenoś, trossulus, wytwor- 
niś, modniś. 

Trous, patrz Tros. 
Trucidatio, onis z. zabój, rzeź, 

morderstwo, pecorum, civium. 
Trucido, 1. zabijać, mordować, 

w pień wycinać, aliquem ferro, 
pecora; — przenoś, zajadać, seu 
pisccs, seu porrum et caepe tru- 
cidas poct.; aSerrilio trucidatus, 
złajany, z błotem zmięszany; fe- 
nore aliquem, zgubić, zrujnować, 
przywieść do upadku. 

Truoulente, lub -ter, przysł. nie¬ 
ludzko, srogo, surowo. 
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Traoulentus, a, um, dziki, nie¬ 
ludzki, surowy, truculentior urs*. 

Trudifl, is, z. drąg okuty na koń¬ 
cu żelazem do popychania okrę¬ 
tów na mieliźnie. 

Trudo, trusi, trosura, 3. silnie po¬ 
pychać, wypychać, napędzać; 
wlaśc. 1 przenoś, apros in plagas; 
trudi ad mortem, ad supplicium; 
traditar dies die, czas upływa; 
poet: o roślinach: wypuszczać 
pączki, rozwijać się, pampinus 
trudit gemm as, poet. 

Truentum, i, ». miasto Picenty- 
nów, zwane także Castrum Truen- 
tinnm. 

Trulla, ae, i. (zdrob. od trua, wa¬ 
rzęcha), mała warzęcha; 2) naczy¬ 
nie z rączką do czerpania wina i 
rozlewania do kubków, ras vina- 
rium ex nna gemma praegrandi; 
3) fajerka, trullis ferreis ignem 
prac se porta bant. 

Trulleum. lub trullium, ii, ji. 
miednica. 

Tmliiuo, fire, tynkować. 
Tronco, 1. obcinać, olus foliis; 
w ogóle: ogołacać, aliqua Te. 

Tronous, a, um, obcięty, ułomny, 
pozbawiony jednej lub wielu czę¬ 
ści, corpus, pinus; auimalia trun- 
ca pędom, poet. 

Tronous, i, m. pień drzewa, truu- 
ci enodes; poet: drzewo; tułów, 
kadłub człowieka; poet: odcięty 
kawał czego, np mięsa, szyn¬ 
ki; — przenoś, a) bałwan, kloc, 
wyraz wzgardy, o człowieku bez 
czucia, in ejusmodi trunco; b) 
główna przyczyna, aegritedinis. 

Trutina, ae, ż. waga, szala; — 
przenoś, ocenianie pod względem 
naukowym, pensantur eadem scrip- 
tores trutina. 

Trutinor, ari, ważyć, brać co na 
wagę. 

Trux, trbcif, dziki, straszny, ocu- 

Tue or 

li, rultus; o dźwiękach: przera¬ 
żający, przykry do słuchania, 
cantus, classicum; o wiatrach: 
ostry, przerażający; — przenoś, o 
obyczajach i umysłowem usposo¬ 
bieniu : zuchwały, uparty, animus; 
o mówcy: gwałtowny. 

Tu, zaimek) ty; dla większćj do¬ 
bitności przybiera te lub met, ut 
tutę scis, jak ty sam wiesz; ti- 
bimet. 

Tuba, ae, z. trąba, clangor tuba- 
rum; — przenoś, pierwszy spraw¬ 
ca, podżegacz, belli cirilis. 

Tuber, Cris, n. guz, nabrzmiałość;— 
przenoś, gruby błąd, ue tuberi- 
bus propriis offendat amicum; 
poet. 

Tubero, Cnis, m, imię Rzymskie. 
Tubicen, mis, m. trębacz. 
Tubilustrium, i, n. uroczyste po¬ 

święcenie trąb używanych do o- 
fiar. 

Tubuiue, i, ?n. rurka. 
Tubus, i, m. rura. 
Tueo, £re—tueor. 
Tueor, tuTtus lub tutus, 2. poglą- 
dać, przypatrywać się, wpatry¬ 
wać się, aliquid, wlaśc. i prze¬ 
noś.; 2) zwykle: mićć staranie o 
kim lub o czem, czuwać, vitam 
corpusque; se ac su os; ut nos li- 
berosque tueare; in se tuendo, 
w staranności o swoje dobro; va- 
łetudinem; w szczegół, a) utrzy¬ 
mywać budowę w dobrym stanie, 
tompta; aedes sacras; 6) trzymać, 
utrzymywać, obsadzać, portom, 
praesidia, urbes, regioues victas, 
colonias, oram maritimam; marę; 
si amicis oppida tuenda tradidia- 
set; Hispaniam legionibus; oppi- 
dum praesidio; — przenoś, digni- 
tatem suain, gloriam patemam, 
personam principia ciris; ut sum- 
ma rerum tradita esset tuenda ei- 
dem (pod zarząd); c) bronić, strzedz 
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aliqtt6mt se (aliqua re); fines ab 
excursionibns hostium; impcdi- 
menta, castra, Gallias; maro ab 
hostibus; domum a furibus; rem- 
publicam; — przenoś, causam ali- 
cujus; salutem alicujns periculo 
▼Itae; salutem suam ab aliquo. 

Tugurium, ii, n. chata, chałupa. 
Tuitio, 5nis, i. ochranianie, bro¬ 
nienie, pieczołowitość, sui. 

Tuli, patrz fero. 
Ttilliua, a, urn, nazwisko Rzym- 

sjtiój familii; stąd: a) Tulliauus, 
a, um, tyczący się Tnlliusza; 
tzcczow. TuLlianum, i, n. więzie¬ 
nie w Rzymie, wybudowane za 
panowania Serwiusza Tulliusza; h) 
TullioU, ae, i. imię zdrobn. od 
Tullia. 

Tum, 1) pnysl a) wtedy, nisi 
forte ei tum arma dedimus; u 
późn. pis. tum temporis; b) nad¬ 
to, potćm, dalćj, ezpone igitnr 
primum, — tum; 2) spój. z po¬ 
przedzaj ącem : quum, ubi, post- 
quam, si, si sciens fallo, tum me 
Jupiter —; tum — tum, juz—już, 
tak — jak, i — i, nietylko — aie, 
tum Graece, tum Latine. 

Tumefacio, fćci, factum, 3. (na 
str. bier. tumefio, factus, beri) 
wzdymać. 

Tumeo, 6re, być wzdętym, na¬ 
brzmiałym, spuchły m, corpus tu- 
met weneno; pedes tumentes; — 
przenoś, t. ani mus ir5, unosi się, 
zapala się; rabie fera corda tu- 
ment; ani mus sapientis nunąuam 
tumct, nie nadyma się; tumens 
inani superhia; laudis amore, być 
bardzo chciwym chwały; tument 
negotia, helia, zagrażają, wszczy¬ 
nają się. 

Tumesoo, tumui, 3. zaczynać wzdy¬ 
mać się, stawać się nadętym, pu¬ 
chnąć, colla, marę, — przenoś, 
zapalać tflę gniewem, ora cum 

mente tumescunt, wszczynać się, 
powstawać, operta t. bel la. 

Tumidue, a, um, wzdęty, na¬ 
brzmiały,Nil us, marę; mcmbrum;— 
przenoś, nadęty, szumny, senno; 
zagniewany, corda; tumido deli- 
tigat ore, poet; burzliw y, niespo- 
kojny, iugenium; 2) wzdymający, 
Euri, u poet. 

Tumor, Cris, m. puchlina, na¬ 
brzmiałość, cum manus in tu mo¬ 
rę est; oculorum; wyniosłość zie¬ 
mi, pagórek, tumor loco perman- 
sit; — przenoś, wzburzenie umy¬ 
słu, gniew, duma,animi; grożące 
zaburzenie, Ł rerum. 

Tumulo, 2. pogrzebać, pochować, 
pokryć mogiłą, nec sim tumulan- 
dus ab illa. 

Tumulósue, a, um, wzgćrzysty, pe¬ 
łen pagórków, locus. 

Tumultu&rius, a, um, naprędce 
zebrany, milites, exercitus, ma¬ 
nus, cohortes; naprędce obrąpy, 
dux; dorywczo, nagle stoczony, 
pugna; naprędce założony, castra. 

Tumultuutio, Onis, *. miotanie się, 
niespokojnośe, rozruch. 

Tumui tu o, 1. wszczynać rozruch, 
zamieszanie, tumultuans, burzli¬ 
wy, buntowniczy, niespokojny, le- 
giones. 

Tumultuor, 1, być niespokojnym. 
Tumuituóse, przytł. zgiełkliwie, 

z hałasem; tumultnosius perra- 
gari. 

Tumultudsue, a, um, zgiełkliwy, 
niepokojący, nuncius. 

Tumultu*, us (także: i), m. zgiełk, 
hałas, wrzawa, sine strepitu ac 
tumultu aliquid facere; watem ma* 
gno tumultu protrahit; zamiesza¬ 
nie, rozruch, zaburzenie, powsta¬ 
nie, sedato Istrico tumultu; — 
przenoś, niespokojność, mentia. 

Tumului, i, m. pagórek, terrens; 
mogiła, grobowiec, ad AchiUis 
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lumulum; tumulum inanem con- 
stituere; grób, tumulo componere, 
condere. 

Tune, pnysl. t) wtody, wtenczas; 
tunc temporis, u póżn. pis.; 2) 
wtedy dopiero, więc, sin is viri- 
lcm sexum non reliąuisset, tunc 
deligebatur, qui proiimus esset 
propinąuitate. 

Tundo, tiitudi, tunsam lub tiisum, 
3. bić, kuć, tłuc, tympana; ter- 
ram pede; tunaac fruges, młóco¬ 
ne; — przenoś, dokuczać, naga- 
bać, assiduis hinc &tqne hinc vo- 
cibus heros tunditnr, poct.; przy¬ 
słowie: eandem incudcm tundere, 
jednym przedmiotem ciągle się 
trudnić. l(Tunis). 

Tunea, etis, m. miadto w Afryce 
Tuuica, ae, i. suknia spodnia Rzy¬ 
mian i Rzymiaaek, pierwiastkowo 
pojedyncza, z krótkieau rękawami, 
którą wkładano na gole ciało; pó¬ 
źniej noszono dwie, z których 
wierzchnia u senatorów miała sze¬ 
rokie obszycie purpurowe, iatus 
clarus; u stanu rycerskiego węż¬ 
sze, angustus clarus, patrz clarus- 

Tunicótus, a, um, odziany spo¬ 
dnią tylko suknią tunica zwaną, 
bez togi; stąd: o ubogićj klassie 
ludu, tunicatus popellus, takie: 
rztczow. tunic&ti. 

Tuor tucor, u poet. 
Turba, ae, i. nieporządek, zamie¬ 
szanie, rozruch, quanta in turba 
rireremus; inaximas in castris ef- 
fecisse turbas dicitur; 2) mnóstwo, 
tłum, orszak, a!iquem ridere in 
turba; t deoruni, ducnm; motłoch, 
gawiedź, forensem turbam in qua- 
tuor tribus conjecit; 4) poet. i 
w ogóle u późn. pis. mnóstwo, Ł 
rerum, jacuiorum, arborum, que- 
relamm. 

Turbimentum, i, n. środek, po¬ 
wód zakłócenia. 

Turbite, pnytl. nieporządnic, bez 
ładu, omnia agere. 

TuTbśtio, ónis, z. zamieszanie, nie¬ 
porządek, rerum. 

Turb&tor, Cris, sprawujący zamie¬ 
szanie, niepokojący, vulgi; powód, 
podnieta, belli. 

Turbatus, a, um, zmieszany, po¬ 
ruszony, przerażony, zatrwożony, 
aliqua re. 

Turbide, przysl. niespokojnie, burz¬ 
liwie. 

Turbidus, a, um, mętny, aqua; 
burzliwy, niespokojny, marę, fre- 
taventis turbida; tempestas, Au- 
ster; tempus: powikłany, rozczo¬ 
chrany, w nieładzie, coma, poet.; 
ruciou\ tnrbidum, i, n. stan rze¬ 
czy niespokojny, in turbido, w cza¬ 
sie niespokojnym, wśród zamie¬ 
szek; o osobach: niespokojny, po¬ 
mieszany, przerażony, zagniewany, 
porywczy; poet. turbidum, przy- 
tlówkowo: tnrbidum laetari, do¬ 
znawać radości zakłóconej niepo¬ 
kojem. 

Turbo, 1.mieszać, wprawiać w nie¬ 
ład, poet.: turbatus capillos; or- 
dines, aciem, cquos; equites mo- 
dice primo impetu turbarćre; bu¬ 
rzyć, mącić, marę ren tor um 
2) zaniepokoić, zawichrzyć, zakłó¬ 
cić, cuncta tumultu, conciones, 
auspicia; pacem, omnem ordinein 
consilii, officia militis, animum 
sollicitudino, mentem i t. p.; jam 
turbatis rebus, w zakłóceniu, w za¬ 
mieszaniu ; ne quid ille turbet, że¬ 
by nie robił niepokoju, zawichrze- 
nia; quum res turbatae essent, 
gdy był niepokój; także: si in 
Hispania turbatum esset, gdyby 
wybuchło powstanie, zaburzenie; 
Aristotełes omnia turbat, miesza 
razem; spem t., niszczyć nadzieję; 
poet.: nicprzech. turbant ostia Eili, 
mieszają się, są niespokojne; tur- 
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bante tumultu, gdy było zaburze¬ 
nie; 3) o istotach żyjących: przera¬ 
zić, przestraszyć, aliquem lub ani- 
mum, mentem alicujus, equos; po- 
rćw. turbatus. 

Turbov Tnia, ». wicher, wiatr 
gwa towny kręcący się w trąbę, 
adrersi rupto turbinę renti eon- 
flignnt; renti terras turbinę per- 
fłant;u poet: kłęby dymu, skręt 
wody, proruinpit ad aethera nu- 
bem turbinę piceo; fert aequore 
Turnum turbo; -przy ciskaniu; wy¬ 
wijanie, zakręt wirowy pocisku, 
praecipitem immani turbinę ade- 
git; turbinę bastam torquere; tur¬ 
binę saii; turbinę fermr, w bie¬ 
gu wirowym; — przenoś, odmęt, 
zamieszanie, miserarum rerum; iu 
turbinibus reipubllcae; mentis tur¬ 
binę agar; także: burzyciel, tu 
turbo ac tempestas pacis; 2) cy- 
ga. krąglica, bąk, zabawka dla 
dzieci; poet.: o krętym kształcie, 
turbinę crescit (buccina) ab imo; 
wartaczka, którą wkładają na wrze¬ 
ciono, aby się lepiej obracało, 
poet 

Turbulente, i -ter, przysl. niespo¬ 
kojnie, burzliwie, omnia gerere. 

Turbulentus, a, um, pomieszany, 
nieporządny,- nieuporządkowany, 
concursio atomorum; 2) o powie¬ 
trzu i wodzie: wzburzony, mętny, 
zmącony, tempestas, aqua; 3) pe¬ 
łen zawikłań, za wichrzony, respu- 
blica, annus, tempus; 4) także 
w znacz, czyn.: sprawujący zamęt, 
errores; wzbudzający niepokoję, 
cives, conciones. 

Turdet&ni, órum, lud w Hiszpa¬ 
nii betyckići; a kraj jego Turde- 
tanta, ae, z. 

Turduli, Ćmm, m- lud w Hiszpa¬ 
nii betyckićj; stąd: Turdulus, a, 
um, do Turdulów odnoszący się. 

Ttudu*, i, «*. drozd. 

Tureua, a, um, kadzidłowy, dona, 
grena. 

Turgeo, tursi, 2. wzdymać się, być 
napęczniałym, nabrzmiałym, fru- 
menta in viridi stipula tuigent; 
turgentia oTa; — przenoś, o mo¬ 
wie i mówcy: być nadętym, na¬ 
puszonym, szumnym, professus 
grandia turget. 

Turgesoo, Ere, zaczynać się wzdy¬ 
mać, pęcznićć; — przenoś, pysz¬ 
nić się, nadymać się, sapientis 
animus nunquam turgescit 

Turgidua, a, um, nabrzmiały, 
spuchły, nadęty, membrum; rela 
rento;—przenoś, o poecie: nadę¬ 
ty, szumny, t Alpinus. 

Turi&nua, a, um, patrz Turius. 
Turiaa, ae, m. rzeka w Hiszpanii 
tarrakoneńskićj; stąd: Turiensis, 
e, do tej rzeki odnoszący się. 

Turibulum, i, n. kadzielnica. 
Turicremus, a, um, kurzący się 

kadzidłem, arae. 
Turlfer, ei>a, erum, wydający ka¬ 
dzidło. 

Turilegua, a, um, zbierający ka¬ 
dzidło, Arabes. 

Turiui, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu, stad: Turi&nus, a, 
um, do T. odnoszący się. 

Turmą, ae, i. oddział jazdy skła¬ 
dający się z trzydziestu żołnierzy; 
w ogóle: gromada, mnóstwo, fe- 
minea; in turmą st&tuarum eques- 
trium. 

Turm&lia, e, do oddziału turmą 
zwanego odnoszący się; rzeczow. 
turmales, ium, m żołnierze z te¬ 
goż samego oddziału; statuae tur¬ 
males, gromadnie poustawiane. 

Turmatim, przysl. oddziałami, 
szwadronami, Pompejani se tur¬ 
matim expłićare cocperunt 

Turnus, i, m. król Rut ułów. 
Turónea, um, i Turoni, orum, m. 
lud w Gal lii lugduneńskiej. 
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Trupo, pnytl, = turpiteT. 
Tnrploólu*, a, um> nieco szpetny, 
brzydki. 

Turplflcitus, a, am, który się stal 
szpetnym, haniebnym, animus. 

Turpiliui, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Turpia, e, brzydki, szpetny, asel- 
lus; niekształtny, pes; także: nie- 

rzyjemnie brzmiący; — przenoś, 
rzydki, haniebny, sromotny, o- 

hydny, bardzo nieprzystojny, vita, 
repulsa, formido, fuga, luiuria; 
tzćczow. turpe, is, n. hańba, rzecz 
brzydka. 

Turpiter, przysł. brzydko, ut tur- 
piter desinat in piscem mniier 
formosa superne; — przenoś, nie¬ 
przystojnie, nieprzyzwoicie, ha¬ 
niebnie, recte an turpiter factum; 
se in castra recipere. 

Turpittido, Inis, Ł brzydkość 
kształtu; — przenoś, hańba, sro- 
mota, ohyda, turpitudiuem fngac 
delere; nemini erat turpitudini. 

Turpo, 1. zeszpecić, cicatrii fron¬ 
tem; splamić, zbroczyć, capillos 
sanguine; — przenoś, zhańbić. 

Turrinlus, a, um, imię Rzym¬ 
skiej familii. 

Turriger, era, erum, dźwigający 
wieże; przydomek bogini Cybcli, 
która przedstawiana była z koro¬ 
ną na głowie mającą kształt wie¬ 
życzek. 

Turrfa, is, ż. wieża, zamek; szcze¬ 
gół- w użycin wojennśm: aj wieża 
warowna, strażnica n& morze ota¬ 
czającym miasto lub twierdzę; b) 
przy oblężeniach: wieża drewnia¬ 
na, ruchoma na kolkach, zwykle 
o tylu piętrach, ile trzeba było, 
aby przewyższyła mury oblega¬ 
nego miasta nieprzyjacielskiego. 

Turrftua, a, um, wieżą lub wie¬ 
żami opatrzony, obwarowany, moe- 
nia; także: Cybele turrita, patrz 

turriger; — przenoś, wysoki, »co* 
puli, poet. 

Turtur, ftris, w. synogarlica. 
Tus, turis, n. kadzidło, accen- 
dere, ferre tura altaribus; mascu- 
la tura, gatunek kadzideł używa¬ 
nych do ofiar; poet.: tria tura, 
trzy ziarna kadzidła. 

Tuaci, orum, m. Tuskowie, miesz¬ 
kańcy Etruryi; in Tuscos, do 
krainy Tusków; stąd: a) Tuscia, 
ae, i. kraj Tusków, Etrurya; b) 

Tuscus, a, um, do Tusków nale¬ 
żący, Etruski. 

Tueoulum, i, n. miasto w Lacyum; 
stąd: a) TusculSnus, a, um, do 
Tuskulum odnoszący sie; rzecz&to. 
Tusculanum, i, n. posiadłość wiej¬ 
ska Cycerona przy Tuskulum; stąd: 
ąuaestioues lub disputationes Tu- 
sculanae, badania Daukowe Cyce¬ 
rona, które napisał w swój posia¬ 
dłości T. i Tusculani, orum, m. 
Tuskulanie; b) Tusculanensis, e, 
tyczący się Tuskułanum, dies, 
czas przepędzony w Tuskułanum. 

Tussio, Ire, kaszlać. 
Tusais, is, i. kaszel. 
Tut&men, tnis, n. i tutameutum, 
i, n. obrona, środek zabezpie¬ 
czający. 

Tuto, patrz tu. 
Tuto, przysł. bezpiecznie. 
Tutsift, ae, i. utrzymywanie ja¬ 

kiego miejsca lub budowy w do¬ 
brym stauie; chowanie, hodowa¬ 
nie zwierząt, u póżn. pis; szcze¬ 
gół. a) piecza, opieka, aliquem 
tutelae popoli commendare; opie¬ 
kun ,obrońca, "Priapus t. hortorum; 
t. navi6, posąg opiekującego się 
bóstwa, umieszczony na okręcie, 
poet.; zostający pod opieką, Deliae 
tutela deae, którzy jesteście pod 
opieką Dyany, poet.; ó) opieka 
względem małoletnich, pupil! um 
fraudare, qui in tutelam, (ipsius) 
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penrenit; majątek małoletnich, le¬ 
gi tima. 

Tuto, pT2y*ł. bezpiecznie. 
Tuto, l.rztutor, brouić. 
Tutor, 1. bronić, zachowywać, za¬ 

bezpieczać, osłaniać, aliąuid; Yol- 
sci se tutabantur vallo; se ab ali- 
cujus ira; qno pacro Plautus tu- 
tetur partcs amaatis ephebi, jak 
zacbQwnje rolę w sziuce teatral- 
nćj: wstrzymywać, starać się od¬ 
dalić. usunąć, perlenia, inopiam. 

Tutor, oris, m. obrońca, finium; 
popali Romani; 2) opiekun, tuto¬ 
rem institucie filiorum orbitati; 
tutor sum liberis. 

Tutua, a, urn, zabezpieczony, wol¬ 
ny od niebezpieczeństwa, bezpiecz¬ 
ny, ab aliqua re, aliąua re, ad 
ałiquid, adversus aliąuid, często 
samo totus; neczotc. tutum, i, n. 
bezpieczeństwo, in tuto esse, in 
tutum pcrvenire; in tuto colloca- 
re; tuta t-nebam, zajmowałem 
miejsca bczpie zne; 2) ostróżny, 
przezorny, serpit humi tutus; tu- 
tiora eon sil ia. 

Tuus, a, urn, twój, zaim. dzierz., 
stoi także bez rzeczownika, in tau- 
to numero tuomm, w tak wiełkićj 
liczbie twoich przyjaciół; si pro- 
desse tuis rolcs; desiderio tuo, 
z tęsknoty do ciebie; stosowny, 
przydatny, dogodny, tempore tuo 
pugnasti. 

Tyana, orum, n. miasto w Kap- 
padocyi; stąd; Tyanćius, a, uta, 
tyczący się tego miasta. fSyiyi. 

Tyba, ac, ż. miasto na granicy 
Tybris, = Tiberis. 
Tyoha, ae, i. część miasta Syra- 

kuzy, gdzie była świątynia bogi¬ 
ni szczęścia 

Ty deus, Si i Cos, m. syn Enea¬ 
sza (Oeneus), ojciec Dyomedrsa; 
stąd: Tydldes, ac, m. syn Ty- 
deusza, Dyomedes. 
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Tympanum, ł, tu bębenok z brzę- 
kadł&mi nżywańy szczcgólnićj przy 
obrzędach religijnych na cześć 
Cybeli; — przenoś, koło z desek 
zbite, po którem ludzie lub by¬ 
dlęta chodząc, w ruch jo wpra¬ 
wiają i za jego pośrednictwem 
obracają ciężary, koło bez szpic, 
jak u taczek. 

Tyndareua, ei, m. syn Ebala 
(Oebalus), król Sparty, mąż Ledy, 
ojciec Kusiora, Tulluksa, Hele¬ 
ny i Klitemncstry: stąd: aj Tyn- 
darldes, potomek Tyndara; w licz. 
nrn Tyndaridae, Kastor i Pollnx, 
fortissima Tyndaridarum, Klite- 
mnestra; h) Tyndaris, Tdis lub 
Tdos, i. córka Tyndara, Helena 
lub Klitemnesira; c) Tyndarius, 
a, um, tyczący się Tyndara. 

Tyndariu, Mis, i. miasto w Sy¬ 
cylii; stąd: TyndarTtSnus, a, um, 
należący do tego miasta i Tynda- 
ritani, orum, m. Tyndarytanie. 

Tyndarlua, a, um, patrz Tyndarcus. 
Typhóeu*, Si, lub eos, m. jeden 

z gigantów; stąd: a) Typhoius, a, 
um, tyczący się Tyfeusza; bj Ty- 
pbois, Tdis, lub Idoa, i. należąca 
do Tyfeusza, Aetna. 

Typh.on, ónis, nu gwałtowny wiatr 
wirowy. 

Typua, i, tn. wizerunek, figura, 
obraz. 

Tyrannioe, przy$l, po tyrańsku, 
okrutnie. 

Tyr&nnioua, a, um, tyrański, 
okrutny, paene tyrannica faccre. 

Tyrannia, Tdis, z. rząd samo¬ 
władny, tyTannidem occupare; tak¬ 
ie : kraj zostający pod takową 
władzą. 

Tyrannoctónua, i, th. zabójca ty¬ 
rana. 

Tyrannua, i, m. samowładzca, 
prawy monarcha; tyrannus fuerat 
appellatus, sed justus; 2) samo- 
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wladzca nieprawy, przywłaszczy* 
dcl władzy. 

•ryTaa, ae, m. rzeka w Sarmacyi. 
Ty lina, Tyrinthius, patrz Tiryu-. 
Tyrius, Tyros, patrz Tyrus. 
Tyrrhćni, orum, m. Tyrrenowie. 
Etruskowie; stąd: aj Tyrrhenia, 
a®, z. Etrnrya; bj Tyrrhcnus, 
Tyrreński. Etruski; tzćczow- Tyr- 
rhenus, i f m. mieszkaniec Etruryi. 

Tyrrhldoe, arom, m. synowie Tyr- 
rusa, pasterza króla Laty na. 

Pyrua i Tyros, i, i- handlowo, 
nadmorskie miasto w Fenicyi; 
stąd: TyriU9» *) Tyryjski, nale¬ 
żący do Tyra i Tyrii, orum, m. 
Tyryjczycy; ft) a ponieważ Tyr 
sławnym byl z purpury, stąd: 
Tyrius, purpurowy, amictus, to- 
fitos, colores; cj ponieważ Karta¬ 
gina (Tyria urbs) była założona 
przez Tyryjczyków, stąd: Tyrius, 
a. nin,r Kartagiński, z Kartagi¬ 
ny i Tyrii, oram, m. Kartagińczycy. 

TI. 
U jako skłócenie: U. c. = Lrbis 

conditae: a, li. c. rr ab kJrbe con- 
dita; u. r. rr uti rogas 

Uber, ubSris, żyzny, obfity, bujny, 
seges spicis uberibus; fruges; ager, 
solum, arbor; rirus; z przyp* 6. 
lub 2; — przenoś, obfity, bogaty, 
praemia, fruetns; obfity, płodny, 
zasobny, uberrimae artes. uber et 
fecundus orator, quis uberior in 
dicendc Platone? haeo pleniora 
etiam atque uberiora Bomam ad 
su os perscribaut. 

Uber, ubćris, ft. wymię, pierś, u- 
bera ducere, ssać; poet.: żyzność, 
urodzajność, uber agri; także: ro¬ 
la, rarum vitibus aptius uber erit. 

Uberius, priysł (stop. najw. uber- 
liinc) żyznićj, bujniej, uberius 
provenit ista seges; — przenoś, 
obficićj, obszernićj, uberius dis- 
p u tarę. 

UberUs, Mis, ł. żyzność, plenność, 
bujność, agrorum, terrae; mno¬ 
gość, dostatek, frugum; - prze¬ 
noś. obfitość, utilitatis, obfita ko¬ 
rzyść; ubertates rirtutis, obfite do 
szczęścia środki, które cnota po¬ 
daje; pełność, obfity zasób, in 
diceudo. 

Ubi, 1) przytl gdzie; dla dobitno¬ 

ści kładzie się z przyp 2. loel, 
terrarum, gentium, ubi terraruui, 
w jakim kraju, w jakiej stronie 
świata: ubinam gentium sumusY 
ubi ubi, gdzie tylko, gdziekol¬ 
wiek, kładzie się także w odnie¬ 
sieniu do osób i rzeczy zamiast 
in quo, in qua, apud qnem i t. p. 
capiunt navcm, ubi vectns fui; 
est, ubi id valeat; 2) spój. skoro, 
kiedy, ubi primum, skoro tylko, 
ubi gaili cantu m audivit. 

Ubicumąue, pnysl gdziekolwiek, 
na jakieinkolwiek miejscu; wszędzie. 

Ubił, oram, m. lud Germanów 
najprzód na prawym brzegu Renu, 
a późuićj na lewym mieszkający. 

Ubinam, przyst. gdzież. 
Ubiąue, przyil. wszędzie, na każ- 

dśm miejscu. 
Ublubi, patrz ubi- 
Ubivii, przyst. wszędzie, na każ- 

dóm miejscu. 
Ucalfcgon, oDis, m. nazwisko ja¬ 

kiegoś Trojańczyka. 
Ucubii, is, miasto w HiszpauiL 

betyckiej; stąd: Ucubenses, ium, 
m. Ukubensowio. 

Uduś, a, um, mokry, wilgotny, 
oculi, geuae; uda pomaria riris. 

Ufens, tis, tn. rzeczka w Lacyum; 
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stąd: Ufentmus, a, om, odnoszą¬ 
cy się do tćj neki; 2) nazwisko 
dowódzcy Ekwów. 

Uiośro, 1. jątrzyć, owrzodzić, ob¬ 
sypać wrzodami, ranić, ulceratus 
morsa serpeatis. 

Uloeróaua, a, om, wrzodowaty;— 
przenoś, rozpalony miłością, jecnr. 

Ulolsoo, 8re, mścić się, karać, na 
str. bier. quidquid aicisci neąui- 
tur, ultas, pomszczony, irae ęra- 
viter ultao. 

Uloiacor, alt as, 3. mścić się za 
kogo, patrem, avos Trojae; 2) mścić 
się nad kim za co, karać, aliquem; 
aliauem pro scelere, pro injariis; 
soelas, Injariam alicujus, priva- 
tas injurias; cradelitatem ricto- 
riae; mottem alicujus; alfom ire 
temeritatem. 

Ulous, 8rls, a. wrzód; — przenoś. 
quidquid horom attigeris, ulcua est, 
czegokolwiek się dotkniesz, wszyst¬ 
ko niedorzeczne. fbetyckićj. 

Uli*# ae, ś. miasto w Hiszpanii 
Uilgo, lais, i. (od uveo) wilgotnośo 
ziemi, humus uligine laeta. 

UUxm, is (takie Uliiei) m. Ulisses. 
Ullus, a, urn, tam. 2. przyp. ul- 
lfos (poet takie; ulilus), 8, przyp. 
ulli, jaki, jakiś, neque ullus i ża- 
den; tuczów, ullus, ktoś, ulłnm, 
coś, nemo ulilus niai fugao memor, 
nikt o nlozćm innćm nie myślał, S-; nocessarius magia in ąuibus- 

n, qoam in ullo amabilis im¬ 
perator, jak w jakim względzie. 

Ulmus, i, i. wiąz. 
Ula** ae, i. łokieć; część ramie¬ 
nia, takie ramię, ulnis attollere 
aliąuem, poet; 2) łokieć jako miara. 

Ulpius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Uiter, ultra, ultrum, uiywa się 
tylko ultrS, nitro, zobacz te wy¬ 
razy; 2) stop. wyi. ulterior, ulte- 
rlus, dalszy, bardzićj oddalony, 

z tamtćj strony leiący, rlpa, por- 
tus, pars urbis; Gallfa; neczow. 
ulteriores, dalsi mieszkańcy; ul- 
teriora, rzeczy dalsze; — prze¬ 
noś. ulteriora petit, dalćj sięga, 
więcćj żąda; 3/ stop. najw. ulti- 
mus, a, um, najbardzićj oddalo¬ 
ny, ostatni; a) w odniesieniu do 
przestrzeni: fines terrae, nationes; 
rzeczow. nltimi stabant; ultima 
Orientis, Indiae i t. p.; in ultima 
Italia, w ostatnićj, najdalszój czę¬ 
ści It; b) w odniesieniu do czasu i 
kolejnego następstwa: tempus, dies, 
epulae, antiąuitas, spes, discri- 
men, senat as consultum, origo 
gentis i t p.; rzoczow. ultimum 
orstionis, koniec; ultimum ritae, 
omnium; ultima eicspectato; przygl. 
wreszcio, nakoniec, ai do końca: 
ultimum, po raz ostatni; c) naj¬ 
wyższy, największy, najgorszy, 
crudelitates, periculum, poenae, 
supplicium, discrimen, auziiium, 
desperatio, pemicies, scelus i t. p.; 
ruczow. ultimum, i, n. ostatecz¬ 
ność, najwyższy stopień, ultimum 
periculi, inoplae, ultimum bono- 
rum (najwyższe dobro); ultima 
audi je, experiri, pati; ad ultima 
propeUi; ad ultimum demens; naj¬ 
lichszy, najniższy, najpośledniej- 
szy, laus; ultimae sortis; ex ulti¬ 
ma plcbe; tzoczoid. in ultimis mi¬ 
li tum; in ultimis laudum esse. 

Ulterior, patrz uiter. 
Ulterius, patrz uiter i ultra. 
Ultimum i ultimus, patrz u ller. 
Ultio, ćnis, i. zemsta, malcrufn; 
ad ultionem Craternae necis, aby 
się zemścić za-; ultionem exigere 
ab a!iquo, mścić się nad kim. 

Ul tor, ćris, m. mściciel injuria- 
rum; eon jura tionis. 

Ultra, 1) przyst. aj w przestrzeni; 
z tamtej strony, dalćj, moren, pro- 
iicere; w stop. wyż. ulterius abi- 
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re;—przenoś. tUlćj, z nist quam, 
jak, quod ultra qu&m satis est pe- 
titur; bj w czasie: dłu£ćj, differ- 
re. interpellare; w stop wyż. non 
tu lit ulterius; ulterius ne tende 
odiisi 2) przytm. z przyp. 4. a) 
w przestrzeni: z tamtej strony, za, 
Al bis fluvius longe u Rhcnum 
est; insulae n. Britanniam in Ocea- 
no sitae: nitra quein castra pone- 
re; n. temoaem; b) w czasie: dlu- 
żćj nad, u pózn. pis., 3) w odnie¬ 
sieniu do liczby i miary: więcej 
niż, nad, consnment belła tL CL. 
milia hominum. u rires; tL ex- 
silii poenam, więcej niż wygnanie. 

UŁtrix» Icis, f. mściwa; necsote. 
mścicielka. 

Ultro. pizytł- na tamtćj stronie, 
zwykle: nitro citroque, lub nitro 
et citro, z obu Btron, tu i tam, 
qimm ultro citroque legali mitte- 
rentur. cur9are ultro et citro; ul¬ 
tro citroque commeare; 2) dobro¬ 
wolnie, chętnie, bez musu, z wła¬ 
snych pobudek, ultro suam offe- 
reus operam ; u. polliceri, se of- 
ferre; 3} nadto, nawet, misere- 
Kcimufl u-; ultro tributa. dobro¬ 
wolna składka. 

UIubrae,amm, i. miasteczko w La- 
cyum; stąd: Ulubrftnus, a. um. 
należący do Ul. 

Ciula, ae, i. sowa. 
Ciul atu a, us, m. wycie, krzyk ża¬ 
łosny, ulalatibusimpievere nemus; 
femineo ululatu tccta fremunt. 

Clulo, 1. wyć, krzyczeć żałośnie, 
risaeque canes ulułare per um- 
hram; nymphae; wyjąc, żałośnie 
krzycząc przyzywać, aliquem: ae- 
des ululant plangoribus femineis, 
głośne narzekanie rozlega się-. 

Ulwa, ae, ś. porost, trawa lub 
trzcina na bagnie. 

Ulysoes, patrz UlUes. 
UmblUcua, i, m. pępek; — prze¬ 

noś. a) koniec walca, na który 
starożytni nawijali swe księgi, ad 
nmbilicum adducere, dokończyć; 
5) środek czego, punkt środkowy, 
Siciliae, Graeciae; ej gatunek śli¬ 
maka. 

Umbo, Ónis, w*. wypukłość, wy- 
datność, np. na tarczy, stąd: poet. 
tarcza, nec sufticit umbo ictibus. 

Umbra, ae, i. cień, przysłowie; 
umbras timere, lękać się bez po¬ 
trzeby, także: timere umbram su- 
am, bać się swego cienia; 2) 
drzewa cień dające, ruris opaci 
umbras falce premere; indueitd 
fontibus umbras; 3) miejsce ocie¬ 
nione, u. Pompeja, portyk; ton- 
soris, golarnia: 4) cień, nieod¬ 
stępny towarzysz, Iuxuriae, 5) 
gość nieproszony, loeus e9t plurl- 
bu9 umbris: 6) często: w licz. poi. 
i mn. cień zmarłego, duch, stąd: 
miejsce pobytu, kraina umarłych, 
poet. ire per umbras; 7) opieka, 
obrona, ucieczka, umbra auiilii 
Yestri tęgi possumus; sub umbra 
amicitiae latere; 8) życie spokoj¬ 
ne, zacisze domowe, cedat umbra 
soli; 9) cień, pozór, gloriae, liber- 
tatis; sub umbra foederis aequi 
serritutem pati. II) jakaś ryba. 

Umbrłeulum, i, * miejsce ocie¬ 
niane, altana ; — przenoś, miejsce 
spokojne, ustronie w przeciwień¬ 
stwie do życia publicznego, doo- 
trinam ex umbraculis eruditorum 
in solem produzerat; 2) parasol. 

UmbrŚtiou*, a, um, w cieniu znajdu¬ 
jący się; — przenoś, żyjący w zaci¬ 
szu domowćm, nie biorący udziału 
w sprawach publicznych, u późn- pi9 

UmbratUU, e, przebywający w cie¬ 
niu* — przenoś. vita u. życie 
miękkie, gnuśne w fcaciszu domo- 
wćm, w wygódkach prowadzone; 
oratio, szkolna, niepraktyczna. 

Umbri, orum, m. lud średnićj Ita- 
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Hi: stąd: ą) Uraber. trą, bram, 
Umbryjski; i) (Jmbra, ae, i. 
kraina Gmbry*. 

Umbrifer, ara, erum, cienisty, 
dający cień. nemus. 

Umbro, 1. ocieniać, cieniem osia¬ 
dać; — przonoś. zakryć, uwień¬ 
czyć, tempora quercu, poet. 

Umbrósnj, a, um, cienisty, zacie¬ 
niony, jugum, ripa, silra, rallis, 
caremae (ciemne); 2) cień dający, 
cacamina, salix. 

LTmquamt patrz uuąuam. 
Un*, przytl. razem, pospołu, qui 
una fuere; una cum notione deo- 
rum; poet.: z przyp 3. Pallas 
Łuic filius una. 

UnammiUi, &tis, i. jednomyśl¬ 
ność, zgodność zdań, fraterna. 

UnanimuB, a, um, jednomyślny, 
zgodny. 

Unoiii, ae, 5. dwunasta część ca¬ 
łości, np. assa, dziedzictwa i t. p. 

UnoUrius, a, um, dwunastą część 
w sobie zawierający, fenus, jeden 
od sta miesięcznie, t j dwuna¬ 
sty procent rocznie. 

Unoin&tus, a, um, haczysty. 
Unotio, ćnis, z. namaszczanie. 
Unotor, Cris, m. namaszczający. 
UnotGtł , ae, L namaszczanie. 
Unotua, a, um, namaszczony, 

s tłuszczony; soi, zostawanie na cie¬ 
ple słonecznem po namaszczeniu 
się; tzćczow. unctum, i, n. jedze¬ 
nie przyprąwne; — przenoś, bo¬ 
gaty, piękny, okazały, świetny, 
wytworny, accedes eiccus ad un¬ 
ctum, ubogi do bogatego, poot.; 
ita palaestritas defendebat, ut ab 
iłlis etiam unctior abiret; unctior 
consuotudo Ioąuendi. 

Unous, a, um, zakrzywiony, zagięty, 
aratrum, deus, lemiesz u pługa, mo¬ 
tyka; hainus iub aera, wędka; unco 
alligat ancora morsu, poet. 

Unoua, i, w. bak, kruczek, bosak 

Unda, ae, ś. wał na wodzie, fa¬ 
la, bałwan, unda superrenit na¬ 
dam; amnis spnmosis folńtur un¬ 
dis; w ogóle: woda, Sicula; cir- 
cumtulit socio8 para unda; undis 
eon tranu o ignis; — przenoś, na¬ 
tłok, napływ, mnogość, unda sa- 
lutantum, poet.; zamęt, burzli- 
wośc, undae comitiorum; poet: un- 
dae ciriiis; adrersis rerum undis. 

Unde, przysL- skąd, a) względny, 
w odniesieniu do wyrazów inde, 
ibi, eo, eodem, albo do rzeczo¬ 
wników oznaczających miejsco¬ 
wość, unde uecesso est, inde ini- 
tiumsiimetur;Lampsacum (ei dona- 
rat) unde vinum sumeret; w od¬ 
niesieniu do osób: zamiast a quo, 
a ąuibus, fore, unde discerem, 
neminem; h) pytoyący: nndo 4e- 
jectus est Cłnna? poet.: unde do- 
mo, z jakiego domu, rodu, unde 
unde, skądkolwiek; — przenoś, 
dla oznaczenia źródła, przyczyny, 
powodu: skąd, z czego, z tej przy¬ 
czyny, unde patet, unde lute li- 
gitur; Terbum ezcidit, unde quis- 
quam posset offandi. 

UndÓoiee, przytl. jedenaście razy. 
Undśclm, jedenaście; undecim fi¬ 
li , zgromadzenie jedenastu mężów 
w Atenach, któremu dozór nad wię¬ 
zieniem i wymierzanie kar za ciężkie 
przestępstwa były poruczone. 

Undśoimue, a, um, jedenasty. 
Undaournąue, przytl. skądkolwiek. 
Undelibet, przytl. skądkolwiek, ze¬ 

wsząd. 
Undeni, ae, a, po jedenaście, [więć. 
Undenon&ginta, ośmdz.esiąt dzic- 
Undeoctógint*»8iedmdziesiąt drie- 

więć. [więć. 
Undequadra*lnU, trzydzieści dzie- 
Undequinqu&geelmus, czterdziesty 
dziewiąty, 

X7ndequinqu*ginta, czterdzieści 
dziewięć 
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UndeBexaginta, pięćdziesiąt dzie¬ 
więć 

Undetrigdsimufl, a, nm, dwudzie¬ 
sty dziewiąty. 

Undetriginta, dwadzieścia dziewięć. 
UadeviceBimuB, a, nm, dziewięt¬ 
nasty. 

Underigintl, dziewiętnaście. 
Undique,joj zewsząd, ze wszech 
stron, Sicilia undiąueciucta peri- 
culis; wszędzie, amens undique 
dicatur. 

Undó. 1. rzucać fale, burzyć się, 
fretum;—przenoś. wznosić się na- 
kształt bałwanów, flammis volu- 
tus undabat ad coelum Tortez; un- 
dentia abena, wrzące kotły; lora, 
zwolnione, popuszczone; z prz ti. 
być pełnym, być czem okrytym, 
nudantem buxo spectarę Cytorum. 

UndosuB, a, um, falisty, pełen 
fal, aequor. 

Unelli, orum, M. lud w Gallii iug- 
dmteńskićj. 

Unetrioeaimfini, orum, vt. żołnie¬ 
rze dwudziestego pierwszego le¬ 
gionu. 

Ungo, lub nnguo, unxi, unetmn, 
3. namaszczać, zaprawiać, maścić, 
caules oleo; oluscula lardo; 2) po¬ 
smarować, skropić, zlać, tela; unc- 
Ue carinae (pice) zalane smolą; 
unctis manibus. 

Unguen, Tnis, n. maść, olejek, 
balsam. 

(Jngnent&rius, a, um, tyczący się 
maści; rtrezow. unguentarius, ii, 
m. sprzedający wonności, olej¬ 
ki i t. p 

Unguentum, i, n. maść, olejek 
do namaszczenia się, balsam, un- 
guento delibutus, affluens, oblitus. 

UnguiculuB, i, paznogieć, a 
teneris unguiculis, od dzieciń¬ 
stwa. 

Unguis, is, m. paznogieć, pazur, 
szpony; przysłowie; ab imis un- 

guibus ad rerticem, od stóp do 
głowy; ad unguem, dokładnie, de- 
cies castigavit ad unguem, porów, 
tenor i transversus. 

Ungula, ae, z. kopyto u zwierząt; 
poet. o koniu: ungula rapit cur- 
rus; omnibus ungulis, wszystkto- 
mi siłami. 

Unguo, patrz ungo. 
Unice, przysl. jedynie, szczególnie, 

nadzwyczajnie, bardzo, diligere; 
poet.: un. securus. 

Unioólor, oris, jednobarwny, je¬ 
dnej maści. 

UnicuB, a, um, jedyny, szczegól¬ 
ny w swoim rodzaju, osobliwy, 
niepospolity (na dobrą i złą stronę). 

Uniformis* e, jednoksztaltuy, je¬ 
dnostajny. 

Unigóna, ae, m. iż. z jednego 
rodu, poet; jedynak. 

Unlmanui. a, um, jednoręki. 
Uuio, Ónis, i. jedność; 2) r. m. 

perła duża, u późn. pis. 
Unita*, atis, ł. jedność, mundi, u 

późn. pis. 
Uniusmddi» jednaki, materia. 
Univer*e, przy^L ogólnie, po¬ 
wszechnie, loqui- 

Universitas, atis, i. powszechność, 
całość, generis bu mani; rerum 
un. lub samo universitas, świat 
cały. 

UnWersus, a, um, cały, wszystek, 
quum bcllum nnirersac Europa® 
inferret; w licz. mit. unirersi, ae, 
a, wszyscy razem, w połączeniu, 
univcrsos pares esse posse, disper- 
sos perituros; unirersum, i, n. ca¬ 
łość, świat cały; 2) powszechny, 
do ogółu odnoszący się, pugna, 
Yictoria, odium, reąuies; in uni- 
versnm, powszechnie, w ogóle. 

Unąnam, przysl. kiedyś, omnium 
eorum, qui unquam fuerunt, sae- 
Tissimus; non unquam, nigdy. 
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Unm, a, um, 2. przyp. unTus 
(u poet. takie unJus), 3. prz. oni, 
jeden jedna, jedno, rztaow. ktoś, 
jeden, z przyim. de lub ex i 6 
przyp. lub z przyp. 2. unus e lub 
de multis, lub unus multorum, 
jeden z tłumu, z gminu; 2) je¬ 
dyny, jeden-tylko, sam tylko, u- 
nns omnino superfuit ex tanta fa¬ 
milia; ut unus post hominum mo- 
moriam cognomine JTustus sit aj> 
pellatus; Ubii, qui uni fjedni tyl¬ 
ko) miserant; in una Tirtute; ut 
unus maxime floreret, on jeden 
najwięcej słynął; rem unam esse 
omnium difficillimam, rzecz najtru¬ 
dniejsza ze wszystkich; ad unum 
omues, wszyscy co do jednego; 
Pompejo a plus potest unus, qnam 
ceteii omnes, więcej sam jeden 
Pompejusz może, niż wszyscy in¬ 
ni ; 3) jeden i tenże sam, jednako¬ 
wy, uno partu cum aliąuo edi, 
urodzić się razem z kim, w jednym 
czasie (o bliźniętach); uno tem- 
pore; uno (un*) die; una ae- 
state; uno animo, jednomyślnie; 
una TGGt; unus omnium sensus; 
exitus unns et idem; in unis ae- 
dibus; unis moribus; in unum, na. 
jedno miejsce, conrcnire, con- 
fluere, cogere; 4) nieozn. jeden, 
jakiś, unum ex Romania provoca- 
vit; unum ex his, ex proximis, 
ex filiis, ex civitatę; ab norissi- 
mis unus mil es; una Ta) lis; sicut 
unus paterfamilias; tanquam unus 
manipularis i t. p.; w połączeniu 
z wyrazami: quisque, quilibet, 
quiris, quidam, quisquam, ali- 
quis, quis; nemo unus, nikt zgo¬ 
lą; nuli u s unus, żaden; unus et 
(atque, aut, rei) aiter, unus alter- 
que, jeden i drugi, jeden albo 
drugi, ten albo ów. 

Uptlio, ónis, m. owczarz. 
Upńpa, ae, i. dudek. 

Urania, ac, lub 6, 5s, niebieska, 
muza Astronomii. 

Urb&ne, przysł. po miejsku; grzecz¬ 
nie, delikatnie, agere cum aliąoo. 

Urbanitaa, atis, z. życie miejskie, 
desiderium urbanitatis; 2) w obej¬ 
ściu się: delikatność, grzeczność; 
3) w mowie: przyjemność, żart 
delikatny, dowcipny, urbanitatis 
color. 

Urbanus, a, om, miejski,z miasta^ 
należący do miasta; rzeczow. ur- 
bani, orum, m. mieszkańcy mia¬ 
sta; 2) w postępowaniu: delikat¬ 
ny, wykształcony; ze złój strony: 
bezczelny, frons, bezwstydu, śmia¬ 
łe; 3) w mowie: delikatny, do¬ 
wcipny; rzcczow. trefniś, Moeuius 
urbanus haberi coepit 

Urbigćnus. a, um, nazwisko po¬ 
wiatu Helwetów; U. pagns. 

Urblnum, i, miasto w Umbryi; 
stąd: Urbinas, fitis, z UrbjntL, 

Urbiua cliruB, Urbijski pagórek 
w Rzymie. 

Urbs, urbis, z. miasto, urbs Ro¬ 
ma lub Romana, Rzym; często sa¬ 
mo urbs znaczy Rzym, gdy zaś 
mowa o Grecyi, znaczy Ateny; ad 
urbem esse, znajdować koło Rzy¬ 
mu, mówiono tak o wodzu, któ¬ 
ry odniósłszy znakomite zwycięz- 
two, oczekiwał pod mu rami mia¬ 
sta, dopóki mu senat nie dozwo¬ 
lił wjechać tryumfalnie; anno or¬ 
bis lub anno urbis Romae lub 
anno urbis conditae, w roku od 
założenia Rzymu. 

Ureeua, i, m. dzbanek, nalewka. 
Uredo, Tnis, i. zwarzenie roślin 
od zbytecznego upału lub zimna. 

Urgeo, lub urgueo, ursi, 2. po¬ 
pychać, pędzić, naves in Syrtes; 
retro fiumen; ścigać, nastawać, 
trepidumąue pedem pede ferridua 
urget, poet.; szczegół, w znacz, 
▼oj. nacierać, nastawać, uUquem, 
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alas, frontem; aliąuem a tergo; 
hostes urgebant; — przenoś. 
o miejscowości: graniczyć,stykać 
się, być bardzo blizko, valiumur- 
get utrimąue latus nemoris, poet.; 
urbem nr be alia premere atqne 
urgere, w blizkości jakiego mia¬ 
sta drugie budować; bj doku¬ 
czać, nękać, dać się komu we 
znaki, przykrzyć się, morbus ur- 
get; urgens malum, senectus; po- 
pnlus militia atąue inopia urge- 
batur, urgeri fatis acerbis, poet.; 
w rozprawianiu, spieraniu się, za¬ 
pytywaniu, nacierać, interrogan- 
do; rustice; cj przebywać, bawić 
gdzie ciągle, nieodstępować cze¬ 
go, gorliwie się czćm zajmować, 
przyśpieszać co, forum; altum; 
propositum; occasionem; poet.: 
arra; iter; lub z tryb. bez.: ur- 
ges summoTere maris litora. 

Urina, ae, & mocz, uryna. 
Urin&tor, Cris, m. nurek, od url- 
nor, Rri, zanurzać się. 

Urna, ae, i, naczynie do czerpa¬ 
nia wody, do chowania pienię¬ 
dzy, argenti; na popioły; do skła¬ 
dania tabliczek przy losowaniu, 
omnium rersatur urna, ser i na 
ocius sors exitura—; Minos movet 
umam. 

Uro, ussi, ustum, 3. palić, ogniem 
niszczyć, urere picem etcerasi tp.; 
urere hominem mortuum; ignis 
urit domos; urere agros, urbes; 
urere atąue populari regionem; 
o lekarzach: id (quod reliąuo cor- 
pori noceat) uri secarive patimur; 
o malarstwie za pomocą ognia: 
tabulam coloribus urere; pieta u- 
stis coloriJbus puppis; osuszać, 
przypalać, dopiekać, palić, naj¬ 
więcej u poet.: terras, solum; si- 
tis urit herbas; sitis guttur lub 
fauces urit; cisnąć, gnieść, cal- 
ceus, si minor, uret; nastr. bier. 

uri, marznąć, ustus ab assiduo 
frigore Pontns; Scyibae continuis 
frigoribus uruntuT; — przenoś. <r) 
o namiętnościach: zapalać, rozpa¬ 
lać, rozogniać, aliąuem; na str. 
bier. zapalać się, pałać; b) niepo¬ 
koić, dręczyć, trapić, nękać, eos 
bellum urebat; pestilentia urens 
urbem; febribos uror. 

Ursa, ae, £• niedźwiedzica, u poet 
w ogóle: niedźwiedź; 2) gwiazdo¬ 
zbiór dwojaki: ursa major, lub 
Erymanthis, lub Maenalis, lub 
Parrhasis; ursa minor lub Cyno- 
suris. 

Uraao, onis, miasto w Hiszpanii 
betyckićj; stąd: Ursaonenses, inm, 
m. mieszkańcy tego miasta. 

Ursus, i, m. niedźwiedź; poet: 
poscunt ursum, walki niedżwie- 
dziów w Cyrku. 

Urtioa, ae, i. pokrzywa. 
Urua, i, m. tur. 
Usc&na, ae, i. miasto w Illiryl, 
stąd: Uscanenses, ium. m. miesz¬ 
kańcy Uskany. 

Usceta, ae, i. miasto w Byzacenie 
w Afryce. 

Usolidarna, ae, miasto w Tracyi. 
Usipetes, um, m. i Usipii, orum, 
m. lud w Germanii przy rzekach 
Lippic i Renie. 

Ueit&te, przysL zwyczajnie, podług 
zwyczaju, loqui. 

Usit&tus, a, nm, używany, zwy¬ 
kły, majomm ezemplo multis in 
rebus usitatum. 

Uspi&zn, przysi. gdzieś. 
Uśquam, przysl. gdzieś, usquam 
terrarum lub gentium, gdzieś 
w świecie; gdzieś w jakiój rzeczy, 
w jakiój okoliczności, neque esset 
usąuam consilio loous; 2) dokąd¬ 
kolwiek, quam usąuam se mo- 
veret 

Usque» pnysl. aż, w odniesieniu 
do miejsca, czasu i działań, w y>o- 
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łączenia z przy im. g, er, ai od, 
ai z tadzioż ad, in, aż do, trans, 
ai za, usque a Dianio ad Siuo- 
pem; usque ex ultima Syria; u. 
in Pampliiiiam legat os misissent; 
u. in adventum ejus tcnuit ur- 
bem; trans Alpes usąue; także: 
z samym 4 przyp usque Romam, 
R&yennam usque; Tarsum usąue; 
usąue Danubium; u późn. pis.: 
usque pcdcs; terminos usąue: 
v połączeniu z przysl. usąue qua- 
que, wszędzie, na każdćm. miej¬ 
scu, zawsze, w każdej rzeczy; inde 
usąue repetens, przypominając so¬ 
bie od owego czasu; usqne eo, 
tak długo, u. eo timui, ne quis 
dubiLarct, donec-; usąue eo, ut-, 
tak dalece, do tago stopnia, że-; 
usqoe eo non, ut-, tak mało, iż-; 
nakouiec: samo usąue, ciągle, bez 
przerwy, ire, moran, poenas da¬ 
tę, u poet- 

tfatlca, ae, z. pagórek w krainie Sa¬ 
binów. 

Uator, oris, m. palący. 
Ustulo, 1. opalać, przypalać. 
Usucapio, cBpi, captum, 3. nabyć 
prawo własności mocą używalno¬ 
ści jakiej rzeczy przez czas pra¬ 
wem określony; i usucapio, ónis, 
i. nabycie tym sposobem prawa 
własności, fundi usucapio. 

Uetara, ac, ż. używanie, vitae, lucis, 
longi temporis; 3) procent, lichwa, 
aes alicnum multiplicandis usuris 
crescere. 

Usurpatio, Ónis, ż. używanie rze¬ 
czy jakiej, doctrinae; abstinere, 
usurpatione vocis alicujus; 2) przed¬ 
siębranie, itineris; 3) wspomnie¬ 
nie, przytoczenie, civitatis. 

Uaurpo, 1. używać, solam lauream; 
proemia; jus, libertatem, officium; 
genus poenae nomen; quod ?ul- 
go usurpant, co jest w powszech¬ 
nym użyciu stąd: usnrpatus mos, 

P^yjęty; 2) wziąć w posiadanie, 
nabyć, uzyskać, possessionem; im¬ 
perium, titulum regis, honores; 
3) używać czego w mowie, wspo¬ 
minać, soleo id crebris usurpare 
sermonibus; także qui sapiens u- 
surpatur, którego nazywają mędr- 
cem. 

Ubub, us, użycie, używanie, usus 
privatus, publicus; rerum necessa- 
riarum, fontium. Tiul, libertatis; 
usum aurium intercipere; usum 
oculorum auferre; usus et fructus 
lub usus fructusque lub usus 
fructus, pożytkowanie; usus (et) 
auctoritas; formare boves in usum 
agrestem; 2) doświadczenie, wpra¬ 
wa, ćwiczenie się, usus ac disci- 
plina; usus quotidianus, frequci 
assiduus; usus rirtutis, artis; usus 
rerum nauticaruin; belli; naves 
non eundem usum celeritatis ha- 
bebant; vir usu (belli) praestans: 
usu aliquid didicissc: res posila 
in usu militari; habere magnum 
usum in re militari, in castris; 
imperator nullius usus; usu ina- 
nuquo; usus Britanniae, w Br.; 
3) zwyczaj, usus superior urn tern- 
porum; 4) traf, wydarzenie, si 
usus Tęniat; usu venit; zdar/a 
się; qnod usu Tencrat; qnod 
nunąuara antea usu renerat; quod 
ei usu Tenit; quid homini po- 
test turpius usu ?enire? ne usu 
reniret; quod usu memoria pa- 
trum venit; £>) obcowanie, zaży¬ 
łość, domesticus, familiaris; usus 
mutui; iuter nosmet retus usus 
intercedit; conjnnctus maguo usu 
famiiiaritatis; 6) pożytek, przy¬ 
datność, exiguus, magnus; ex u- 
8U esse; ex usu Galliao accidisse; 
sagittarum nullus usus erat; au- 
xilii ejus vixullus usus erat; ma- 
gno usui esse (alicui); 7) potrze¬ 
ba, usus proTinciae, belli, Titae, 
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ad usum belli; stąd* usus est, 
potrzeba; rzecz potrzebna kładzie 
w przyp. 6 nunc yiribus usus; na- 
ves, ąuibus usns non cst; 8) spo¬ 
sobność, ueus est lub adest, na¬ 
stręcza się sposobność. 

Uauafructua, us, m. patrz usus. 
Ut lub uti. \)przyst- jako, jak, sa¬ 

mo lub z odpowicdnićm sobie sic 
lub ita, tak, tak też; w przyto¬ 
czeniu przykładów: qnae tactu in- 
tirno sentiant, ut dolorcm, naprzy- 
klad ból; przy wykrzyknieniach: 
ut me inalus abstulit error! jakież 
mię zaślepienie opanowało! ut 
quisque ze stop. najw. — sic (ita) 
ze stop. najw. im więcej-, tćm bar- 
dziój-, colendum esse ita quem- 
que maxime, ut quisqoe maxime 
his TirtmibU8 erit oruatus; ut si, 
z tryb. łącz. jak gdyby, ut si bo¬ 
no animo fecissent; .przy zaklę¬ 
ciach i przysiędze: ita — ut, tak— 
jak, ita velim mihi deos propitios, 
ut commoreor; tak jak, podług 
tego jak, w miarę tego jak, satis e- 
xercitatum In dicendo, ut Thcba- 
num scilicet, jak na Tebańczyka, 
ile od Tebańczyka wymagać mo¬ 
żna było; ne militibns ąuidem, 
ut defessis, studium ad pugnandum 
deerat; ut tunc erant tempora, jak 
na tamte czasy; w połączeniu ze 
słowem esse, ąjunt hominem, ut e- 
rat furiosus, respondisse; Darius 
ut erat sanctus ao mitis; ut est 
captus Germanorum. II) spqj. I) 
z tr. ozn. najczęściej z cz. przesz, 
dok. jak, gdy, skoro, ut haec au- 
divit; dla wzmocnienia dodaje się 
primum, skoro tylko, ut primum 
potostas data est; 2) z tryb. łącz. 
dla oznaczenia: a) zamiaru, aby, 
ażeby, czasem z poprzedzającem 
ideo, idcirco i t. p; ut in regnum 
posset restitui, dimicarit; b) skut¬ 
ku, następstwa, że, tak iż, iżby. 

często z poprzedzającym sic, ita, 
tam, adeo, talis, tantus i t. p., 
adeo pauper, ut collatis a populo 
numis sumptum habuerit sepultn- 
rae; ceterarum provinciarum vecti* 
galia taata suut, ut iis vix conteii- 
ti esse possimus; c) w znacz, sub- 
jektu po wyrazach: mos est, a»- 
quum est, certum est, rerum est, 
manifestumest, rerisimilo est, iż. 
si vorum est, ut populns Romanus 
ricerit; także po wyrażeniach nie- 
osob. accidit, fit i t. p-, iż, accidit 
ut una nocte omnes Hermae deji- 
ce ren tur, d) po słowach: Telle, opta- 
re, imperare, jubere i t. p. aby, 
optavit, ut in currum tolleretur; e\ 
po słowach oznaczających obawę: 
metuerc, timere, aby nie, że może 
nic, Tideris Tereń, ut epistolas il- 
las acciperem: /) przypuśćmy, że, 
dajmy, że, pozwólmy, że, choćby 
nawet, ut omnia contra opinionem 
acciderent, tamen i t. d; g) ozna¬ 
cza. życzenie: oby, ut dolorpariat, 
quod jam diu patturit; h) często 
także: nam ut omittam Philippnm, 
omnium his temporibus potentis- 
8imus tox Antiochus fuit, pomi¬ 
nąwszy, że pominę. 

Utcumque# przytl. jakkolwiek, ja¬ 
kimkolwiek sposobem, utc. so ri- 
deri rolet; iter utc. tolerabile, do¬ 
syć znośna; utc. ferent ea facta 
minores; 2) gdziekolwiek, jeżeli 
tylko, utc. vos inecum eritis, poet. 

Utens, tis, używający; utentior, u- 
żywający obhciój, lepićj się ma¬ 
jący. 

Utensilia, e, zdatny do użytku, 
szczegół, w gospodarstwie; necioio. 
utensilia. ium, h- sprzęty, zapasy 
gospodarskie, żywność. 

U ter, u tria, m. miech skórzany; na 
przenoś, o człowieku próżnym,— 
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dętym, crescentem tumidis Infla 
sermonibus utrem. 

TJter, utrą, utrum, 2. przyp. utrius 
(poet. takie: utrYus), 3, przyp. 
utri, zaimek aj pytający, który 
2 dwóch, uter nostrum; uter utri 
anteferendus yideretur; b) nieo- 
snaczojły, jeden z dwóch, który¬ 
kolwiek z dwóch, ut eligas, u- 
trum velis; si uter volet. 

Utercumąue, utracumąue, utrum- 
cumąue, którykolwiek z dwóch, 
zaim. nieoz. utracumąue pars yi- 
cisset. 

Uterlibet, utralibet, titrumlibet, 
którykolwiek z dwóch, utrumlibet 
elige 

Uterąue, utrSąue, utrumąue, 2. 
przyp. utriflsąue (poet także utriite- 
que), 3. prz. utriąue, obaj, obie, oba, 
przym. i ruciow. uterąue utriąue 
insidiatur, jeden na drogiego ro¬ 
bi zasadzki; in ntramque partem, 
na obie strony; w obu zdarzeniach; 
in utramque partem disputare, 
mówić za i przeciw; takie z prz. 
2. uterque nostrum, uterąue con- 
sulum; w lioz. poj. jako wyraz 
zbiorowy z predykatem w licz. 
mn. utraąue (femina) festinant; 
w licz. mn. dla wykazania dwóch 
stronnictw, ąuoniam utriąue So- 
cratici et Platonici esse volomus; 
także: utrommąue Dionysiorum, 
zamiast utriusąue Dionysii; duae 
fuerunt Arioyisti mores: utraąue 
in ea fuga perierunt. 

Utórus, i, m. brzuch, żywot; 
poet.: przestwór, wnętrze, utero 
recnsso insomiere cavae carernae, 
o brzuchu trojańskiego konia. 

Oterrls, utrSyis, utrum vis, który¬ 
kolwiek z dwóch, 

tttl, przysł. patrz ut; 2) tryb. bez. 
od utor. 

U Hem, ae, L miasto w Zeugi tanie 
w Afryce; stąd: Uticensis, e, ty¬ 

czący się Utyki; neaow. miesz¬ 
kaniec Utyki. 

Utilia, e, pożyteczny, korzystny, 
przydatny, z przyim. ad i prz. 4. 
ad nullam rem; z przyp 3. fra- 
zinus utilis hastis; poet: z tr. bez. 
tibia choris adesse utilis; utile est 
z tr. bez. nunąuam utile est pec- 
care; rzeczow. qui miscuit utile 
dulci. 

Utillfcaa, Stis, i. przydatność, po¬ 
żytek, korzyść, utilitatem afferre, 
parare alicui; utilitatem capere ex 
aliąua re: serrire alicujus com- 
modis et utilitatibus. 

Utiliter, przysł. pożytecznie, ko¬ 
rzystnie. 

Utinam, o gdyby, oby, bodaj, 
z tryb. łącz. utinam a primo ita 
tibi esset risum; utinam nt lub 
non, oby nie, bodajby nie, illud 
utinam ne vere scriWem. 

Utiane, przysł. a) koniecznie, pe¬ 
wno, zaiste, utique acribito; b) 
osobliwie, zwłaszcza, szczególniej, 
ił lud utiąue scire cupio; 2) sz 
et uti (ut), i aby, 1 jak, 

Utor, usus sum, uti, używać, rzą¬ 
dzi przyp. 6. utantur ouis bonia 
oportet; uti castris, prowadzić woj¬ 
nę; pace, palaestra, używać po¬ 
koju; także: si quid Brutus de 
suis facultatibus uti roluisseł; 2) 
żyć czćm, żywić eię, posilać się, 
ut sit, qui (zam. quo) utar; lacte 
et herbie; libentius cibo; iargio- 
re Tino; 3) mićć z kim zażyłość, 
Trebonio multis anuis utor; majo- 
ribus; aliąuo familiariter, intime; 
4) używać, mićć, posiadać, por 
tu; adrersis yentis; rebus omni¬ 
bus optimis; pan fortuna, familia 
optima: alicujushospitio; liberia- 
te, felicitate, prudentia, fortitu- 
dine, rirtute i t p. Taletudine 
bcna, improspera; prosperitale 
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fdetudinis; patr© dlligente, ali- 
quo doctor©, aliquo adjutore; gu- 
bernatoribus peritis; quibus ami- 
cis esset usurus; melioribus fatls; 
5) potrzebować, ambitione nihil 
nterer; ea nihil hoc loco utimur. 

Utpóte, prtysl. mianowicie, zwłasz¬ 
cza, jako, puerulo me, ntpote non 
ampliu8noTem annos nato; utpo- 
te qui ne belli ąuidem in me ju¬ 
ra servareris; inde Eubos fessi 
perrenimus, utpote longnm car- 
pentes iter; ut. quum, zwłaszcza, 
Rdy. 

Utr&rlua, &, um, noszący wodę 
w skórzanem naczynia. 

Utrimąue, lub atrinąue, przysł. 
z obu stron, multis atr. inter- 
foctis. 

Utro, prtysl. w którą z dwóch 
stron, ncscit, utro potius mat 

Utjróąuo. przysł. na obi© strony, 
na jednćm i na drugiem miejscu. 

Utrublaue, lub utrobique, przysL 
na j©dnem i na drugiem miejscu, 
Eumenes utrobique plus valebat, 
na morzu i na lądzi©. 

Utmrn, przysl. czy, z nast. an, n©, 
czy, anuon, anne, necne, czy nie, 
utrum ea restra, an nostrą culpa 
©at? utrum pluiis patrem matrem- 

ne facerot; utrum proelium com- 
mitti ex usu esset nec ne; utrumne 
czy tez; takie: samo utrum bez 
nast an, ne, quaerain utrum eme- 
ris et quo modo. 

Ura, a©, z. grono, gronko jagód, 
szczegół, winogrono; poet wino¬ 
rośl ; wino; — przenoś, rój pszczó- 
osiadających na drzewach i two¬ 
rzących jakby grono. 

Ut©o, ere, być mokrym, wilgot¬ 
nym, urens, wilgotny. 

Uyeaco, scćre, wilgotnieć, stawać 
się wilgotnym; — przenoś, pić, 
podochocić sobie, scu modicis 
(poculis) uresclt laetius. 

Uvidus, a, um, wilgotny, mokry;— 
przenoś, pijany. 

Uxellodunum, i, n. miasto Ka- 
durków w Akwitanii. 

Uxii, oram, m. lud między Per- 
sydą i Suzyaną. 

Uxor, óris, i. żona, małżonka; 
poet: olentis uxores mariti, kozy. 

Uxóriu», a, um, należący do żony, 
res, dos, vcstis; 2) zbyt przywią¬ 
zany do żony, nadskakujący, o 
Eneaszu względem Dydony; o. 
amnis, o Tybrze (uważanym za 
bóstwo) względem liii; poet. 

Uzita, lub Czitta, ae, i. rz Uscota. 

V. jako znak liczebny = quinque, 
ąuintus. 

Vaoalna, i. lub Yahalis, is, tn. 

zachodnia odnoga Bonu. 
Vac£tlo, ónis, i. uwolnienie od 

czego (od służby wojskowej, od 
podatków i t. p.) ab administra- 
tione belli lub z przyp. 2. mili- 
tiae, muneris; vacationem habere; 
usus est aetatis vacatione, był u- 
woluionym od służby wojskowej 

z powodu wieku; także: racatio 
adolescentiae. 

Vaoca, ae, z. krowa. 
Vaoca, lub Vaga, ae, i. miasto 
a) w By żacy u m w Afryce; b) 
w Numidyi; stąd: Vaccensos, ium, 
m. mieszkańcy tego miasta. 

Vaoo&ei, Crum, m. lud w Hiszpa¬ 
nii tarrakoneńskiej. 

Vacdniom,ii, n. roślina, mądrze¬ 
nie©; 2) borówka. 
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V&ccrnus, a, um, krowi. 
Vftcerra, aet i. slup. 
Vacillo, 1. chwiać się, chybotać 

się, wahać się, wlaśc. i przenoś. 
ex vino (o pijanym), legio vacil- 
lans; literulae, głoski drżącą ręką 
pisane; res vacillat, interes nie¬ 
pewny. 

Vacivust a, om, czczy, próżny. 
Vaco, 1. być próżnym, niezajętym, 
niezaroieszkanym, być wolnym od 
czego, z przyim. a i przyp. 6 lub 
samym 6 przyp. pars oppidi, qoae 
circuitu fluminis racabat, która 
nie była oblana; być wolnym, 
nieobsadzonym, opróżnionym, re- 
gnuw vacans; nullius philoso- 
phiae loeus racaret; — przenoś. 
aj być wolnym od ciężarów po¬ 
datków i t. p. muneribus, mune- 
re militiae; milites ab opere va- 
cabant; b) być niezajętym, mićć 
czas wolny, si forte yacas; z prz. 
3. mićć czas wolny na co, przy¬ 
kładać się do czego, pliilosophiae; 
sermoni alicujus, mićć czas do 
słuchania, przysłuchiwać się; tak¬ 
że poet.: in nuUum mca mens 
grandę vaca?it opus; nieosob. va- 
cat lub YAcat alicui, jest czas wol¬ 
ny; dum yacat; liactenus ind ul- 
*isse vacat; ut tandom cur&re cor- 
pus exanimum amicie yacavit; c) 
w ogóle: być wolnym, być dale¬ 
kim od czego, obchodzić się bez 
czego, armis utrisqne, nie nale¬ 
cę do żadnćj z dwóch strou wo- 
jujących; cura etnegotio; studiis; 
populo; także: ab opere, a mętu 
et periculis; nullum tempus ei 
unquam aut a forensi dictione aut 
a commentatione domcstica Ya¬ 
cabat. 

Vacuefaoio, feci, factum, 3. (na 
str. bier yacuełio, factus, fieri), 
wypróżniać, wyludniać, subseliia 
Yacuefacta sunt; noyis (ciyibus) 

possessiones belio racuefactaa di- 
visit, posiadłości wyludnione, po¬ 
zbawione właścicieli skutkiem woj¬ 
ny; domum novis nuptiis, wyprząt- 
nąć dom z powodu nowych za¬ 
ślubin. 

VacuitaB, 5tis, 2 próżność, czczość; 
2) wakowanie urzędu; 3) uwol¬ 
nienie się od c2ego, doloris; ab 
angoribus. 

Vacuna, ac, i. bogini wypoczyn¬ 
ku, którćj rolnicy czynili ofiary 
po żniwach; stąd: Yacunalis, e, 
odnoszący się do tćj bogini. 

Vacuua» a. om, próżny, uiezajęty, 
niezamieszkały, pusty, z pizyim. a 
i przyp. 6 lub samym przyp. 6. 
pars Galliae racua ab erercitu; 
yacua defensoribus rooenia; tak¬ 
że. z przyp. 2. pozbawiony, ogo¬ 
łocony z czego, agor frugum ya- 
cuus; rzćczow. yacuum, i, 
czczość, próżnia, in racuum se 
poterunt extendore rami; nieob- 
sadzony, opróżniony, uiezajęty (u- 
rząd, miejsce i t. p.) possessio 
rogni, regnum; venire in yacuum, 
zostać dziedzicem dóbr nie mają¬ 
cych właściciela, poet.; także; Ya¬ 
cua (muller) wolna, niezamężna; 
3) wolny od ciężarów, podat¬ 
ków i t p. ab omni sumptu mu- 
nerum; 4) wolny od sairudnień, 
uujący czas wolny, quoniam va- 
cui sumus; si es animo vacuo, 
jeżeli masz czas; stąd: o miej¬ 
scach wypoczynku, Tibur, Athe- 
nae, poet.; Yacuum est; jest pora, 
jest czas po temu, można, z tryb 
bez.; 5} próżny, nieużyteczny, do 
niczego nie przydatny, tollena va- 
cuuro verticem; 0) w ogóle: wol¬ 
ny od czego, daleki, curis, mole- 
stiis; cupiditate et gloria; a cul- 
pa; animus v. a talibus factis; ho¬ 
ra nułla v. a furto, a scelere; 
poet. z przyp. 2., operum; crimi- 
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nis; animns Y.t be* trosk; Ukie: 
f. ac solotns; r. mimo; poet: 
nisząjęty miłością, cantamus Tir 

cni; T- pectus; 7) poet o miejsco¬ 
wości: obszerny, porticus; otwarty, 
przystępny, aedes Komanis vatibus. 

Vada# orum, «. miasto w Liguryi; 
2) Yada YoJaterr&na, port w Etru- 
ryi. 

Vadim6nis lacus, jezioro w Etruryi. 
VadŁmónlum, ii, n. zobowiązanie 
stawienia się w sądzie na czas o- 
znaczony; v. alicui imponere, po¬ 
zywać kogo do sądu , zobowiązać, 
aoy się stawił w sądzie; v. pro- 
mittere, przyrzekać, że się stawić 
będzie w sądzie; t. siidere, sta¬ 
wić się w sądzie; 2) czas, termin 
stawienia się przed sądem ; y. con- 
stituere; v. obire; ad v. Tenircr, 
Y. deserere, nie stawić się na czas 
oznaczony. 

Vado, vasi, 3. iść, udać się, ad 
allquem; vadito et haec mandatu 
referte; in scyphunt, do wypicia. 

Vadort 1. zobowiązać kogo, aby 
przyrzekł, że przybędzie do sądu 
na czas oznaczony, accuaator vada- 
tns est reum; respondere fadato 
debebat. 

tradósus, a, nm, pełen brodów, 
miałki, niegłęboki, marę; ostiuni 
portu s; ainnls. 

Vadum, i, n. bród, mielizn®, wo¬ 
da płytka, ezcrcitum vado trans- 
dncere, w bród; Bhodanus non nul- 
lis locis rado transit nr, u poet. 
w ogóle: wody, rzeki lub morza, 
rada salsa; rates transiliunt rada. 

Vae, wykrzyknik smutku, żal o, 
niestety! biada, vae Yictis. biada 
zwyciężonym. 

Vaen-, patrz ven-. 
Vafer, rafra, raf rum, chytry, prze¬ 

biegły, wykrętny, somniorum In¬ 
ter pres; in disputatione; z prz. 2. 
v. juris. 

Valenn 

Vafra* prt&tŁ chytrze, wykrętnie 
przebiegle. 

Vaga, patrz Yacca. 
Vage, pnysl. tu i owdzie błąka¬ 
jąc się, jak włóczęga, vage ef- 
fusos, 

V«glna# ae, i. pochwa, gładius in 
Yagina reconditns; Yagina eripere 
ensem;—przenoś, powłoka w zbo¬ 
żu, która kłos otacza przed jego 
wydobyciem się, raginis pube- 
scens includitur. 

Vagio, 4. kwilić się. 
Vegftua, us, •». kwilenie się, place 

niemowląt 
VagoT, 1. błąkać się, tułać się, 
nie trzymać się jednego miejsca, 
German! latius Yigabautnr, ares; 
stellae; — przenoś, błąkać się, 
nie wiedzićć co począć, quorum 
animus Yagetlir erroTe; rozszerzać 
się, roehodzić się, ea fama Tfc* 
gatur. 

Vaetw, a, tnn, błąkający się, nie- 
tnymający się jednego miejsca, 
koczujący, o żywych i nieżywych 
istotach, Gaetuli; aves, stellae, 
luna, Yenti; — przenoś, rozwle¬ 
kły, zbyt obszerny, genns oratio- 
num; niepewny, zmienny, niesta¬ 
ły, fortuna, sentenria; nlezuaczo. 
ny, nieokreślony, pars quaeątio- 
num 

Vafcalla, is, m. patrz Yacalus. 
Valde, pnyth mocno, bardzo, ei- 
spectatio r. magna; v. yehemen- 
ter dicerc; raldius oblectat po¬ 
pu lum. 

V»ledico, ćre, pozdrawiać, żegnać 
się z kim. 

Valeua, tis, mocny, silny, krzep¬ 
ki, zdrowy, rzeżwy, membris ?a- 
Ien8; sensus; - przenoś, a) po¬ 
tężny, silny, tam Yalenti resistere; 
quo Yalentior postea congredere- 
tur; b) skuteczny, pomocny, dziel¬ 
ny, dialecticus; causa; fraus va- 
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lentior quam consilium meum; ad 
letum cansae valentes. 

Valenter, przysZ. mocno, silnie, 
spirare. 

Velentani, oram, m. mieszkańcy 
miasta Yibo (Yaientia) w krainie 
Bruttów. 

Valeo, valui, yalltum, 2. być 
mocnym, silnym. Być w stanie, 
módz, Tiribns ad luctandum va- 
lere; dextrae valent ad caaden- 
dum; quia plus raleo; quid va- 
leant humeri; nec yalucre manna 
educere telum; 2) być zdrowym, 
rzeżwym, mieć się dobrze, bene, 
melina, optime; v. corpore, pedi- 
bus; na początku listu: si vales, 
bene est, ego lub eąnidem yaleo; 
także w skróceniu: S. V. B. E. E. 
V. lub E. Q- Y.; przy pożegnaniu: 
yale lub valeas, bądź zdrów, że¬ 
gnam cię; także w gniewie: rale, 
idź precz; yalere jubore, lub di- 
cere, pożegnać, pozdrowić; — 
przenoś, a) mieć wpływ, znacze¬ 
nie, znaczyć, odznaczać się, zdo¬ 
łać, módz, tantum, multum, plus, 
pluiimnm, satis, minus Yalere ali- 
qna re, np. pecunia, multitudine, 
eqnitatu, peditatu, pedestribus co- 
plis, nayibus; opibus, armis,po- 
tentia; ingenio, dicendo, eloquen- 
tia, yirtute i t. p. także: multis 
magnisque meritis apud aliquem; 
auctoritate plurimum apud exer- 
citum; apud quem nt multum gra- 
tia yaleret; ut plus, quam colle- 
gae, yaleret; se hic plus yaluis- 
se, quam ducis prudentiam; mul¬ 
tum Talet in re miiitari fortuna; 
ut lex Yaleret, aby miało powa¬ 
gę, znaczenie; ad aliquid lub u 
poet 1 w ogóle późn. pis. z tryb. 
bez mieć moc do czego, być 
w stanie wykonania: in aliquid 
mieć wpływ na co, in se, in om- 
nes, opinio yalet in yulgus; id 

responsum quo yaleret, ta odpo* 
wiedź, do czego zmierzała, co 
znaczyła; hoc eo Talebat; nt-; b> 
o wartości pieniężnej: mieć war¬ 
tość, dum pro argenteis decem au- 
reus unus yaleret; cj o słowach: 
znaczyć, mieć znaczenie, yerbuin 
quod idem yaleat 

ValeriuB,a, om, nazwisko Bzym- 
skiego rodu; tabula Yaleria, miej¬ 
sce przy forum, wekslamia, bank 
nazwany od konsula M. Waleryu- 
sza Messali; stąd: Yalerifinus, a, 
um, do Waleryusza odnoszący się 
i Yaleriani, orum, m. Walerya- 
nie, żołnierze L. Walcryusza Pu- 
blikoli. 

Valesco, 3. sił nabierać. 
Valetńdo, inis, i. stan zdrowia, 

z bliższem określeniem: bona, op¬ 
tima, minus commoda, incommo- 
da, adyersa, mała, tenuissima; 
prosperitas, infirmitas raletudinis; 
samo valetudo, już to: choroba, 
słabość, niemoc, Yaletudine af- 
fectus; Yaletudine exercitom ten- 
tare; yaletudinem simulare, vale- 
tudinis simulatio, propter yaletu¬ 
dinem rectus jumentis; per cau- 
sam Yaletudinis remanserat; jużto: 
pomyślny stan zdrowia, yaletndi- 
ni parcere, seryire; yaletudinem 
amittere. 

ValgiuB, a, um, nazwa Rzymskie¬ 
go rodu. 

Valgus, a, um, krzywonogi 
Valide, przyd. mocno, silnie, bar¬ 

dzo. 
ValIduB, a, um, mocny, silny, 
taurus; zdrowy, nec dum ex mor- 
bo satis yalidus; frui paratis ya- 
łido mihi Latoe dones, poet; sil¬ 
ny, potężny, przemakający, manus 
nu mero y&lida; rem Rom&nam ya- 
lidiorem ducibus, quam-; u późn. 
pis. z przyp, 2. aevi y&lidior. 

ValUris, e, wałowy, do walu na* 
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leżący, corona, wieniec dawany 
temu, który pierwszy wdarł sio 
na okopy nieprzyjacielskie. 

VaUei i rai lis, is, i. dolina. 
Vallo, 1. walem otoczyć, oszań- 
cowaó, okopać, castra; — prze¬ 
noś. obwarować, uzbroić, wzmo¬ 
cnić, aliqnid i aliąnem. 

VaUum, i, n. wal, szaniec, okop, 
raiłam drcumjicere; castra raiło 
fossaąue munire; — przenoś, ośc 
a kłosów, r. aristarum. 

Vallui, i, m. pal, kół, szczegół, 
do oszancowania obozu: palisada, 
duplex, caecus; r. contra hostes. 

Val\rae, Srum, i. podwoje, ralras 
aedis obstruierunt 

VandaU, orum, tn. Wandalowie, 
lad Germanii. 

VAnesoo, ranni, 3. znikać, właśc. 
i przenoś, incipiant ranesccre nu- 
bes; amor. 

VangiÓneti, run, tn. lad Germanii 
nad Renem. 

Vanil6quentia, ae, L czcza gada¬ 
nina, chełpliwość- 

Vanilóquuaf a, ma, próżnomówny, 
kłamliwy, chełpliwy. 

Yanitas, atis, i. próżność, czczość, 
brak rzeczywistości, reritas ranl- 
tati cedat; v. opinionnm, przesąd; 
2) czcza gadanina, kłamstwo, cheł¬ 
pliwość; 3) bezkorzystność, bez¬ 
skuteczność, itineris. 

V(uums, i, i. opałka. 
Vana8, a, um, czczy, próżny, ari- 
sta; imago (cień); bezładny, ma- 
gnitudo ar bis; r&nior acies hos¬ 
tiom , rzadszy; przerzedzony, acies 
rana et ezhansta; — przenoś, 
a) czczy, bezzasadny, reś, ser- 
mo, oratio, responsa, metus, gan- 
dia, spes, fides, religio i t. p.; 
próżny, daremny, fałszywy, bez¬ 
skuteczny, ictns, tela, preces; 
tuczów, rannm, i, n. rzecz 
próżna, daremna, bezskuteczna. 

nihil haustum ex rano relim 
z fałszywego źródła, bezzasadnie 
ad ranum et irritum redigere, zni¬ 
weczyć; rana deferre, rzeczy płon¬ 
ne, bezzasadne, nieprawdziwe: 
poct: ranatumens, pełen próżnej 
dumy, z przyp- 2. rana reri, złu¬ 
dzona, omamiona, n poet. i w o- 
góle n póżn. pis.; b) próżny, kłam¬ 
liwy, chełpliwy, baruspei, gens, 
ingoninm. 

Vapor, Cris, tn. wyziew, para, a- 
quarum; poet: dym, turla; 2) 
ciepło, upał, semen tepefactum 
rapore; poet.: ogień, lontus cari- 
nas est rapor. 

Vapor&riuzn, ii, n. łaźnia, kąpiel 
parowa. 

Vaporo, 1. napełniać parą, dy¬ 
mem, templnm turę. 

Vappa, ae, i. wywietrzałe, zepsu¬ 
te wino; — przenoś, nikczemny 
człowiek. 

Vapóio, 1. być bitym, smaganym; 
2) być pokonanym od nieprzyja¬ 
ciół; 3) być karconym, omulom 
sermonibus. 

vara, ae, #. 6Ztaka drzewa po¬ 
przeczna dla ukrzepienia czego; 
2) soszka, widły. [cyi. 

Vardaei, orum, tn. lud w Dalma- 
Varla, ao, i. miasteczko w krainie 
Ekwów. 

VarUtio. Cnie, ś. odmiana, roz¬ 
maitość. 

Varloo, 1. rozkraczać. 
varic68ost a, um, z nabrzmiałe- 

mi żyłami. 
Varicua, a cm, rozkraczający 

nogi 
Varie, pnysł. rozmaicie, rozmai¬ 
tym sposobem, id rarie nuncia- 
batur; r. bellatum est, z odmien- 
nem n& przemian szczęściem. 

Varletas» Etis, i. rozmaitość, od¬ 
mienność ludów, kolorów, tonów, 
owoców, stanu powietrza i t. p.— 
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przenoś, a) Y. rerum, v. volunta- 
lis, sententiarum; v. in dispntan- 
do, rozmaitość mniemań, poglą¬ 
dów. sposobów zapatrywania się; 
także tanta sunt in rarietate; 
b) zmienność, niestałość, beiliim 
in multa Y&riet&te gestum est, 
z bardzo rozm&ltem, cdmiennćm 
na przemian szczęściem; in qno 
fortunae rańetas est aiumadyersa; 
varietas excrcitus. 

Vario, 1. urozmaicać, zmieniać, 
oilmicuiać, pstrzyć, nakrapiać, 
mienić, mówiąc o kolorach, (sol) 
variat ortum maculis; corpora 
caerułeis guttis; rem prodigiali- 
ter; capillos positu, poet; także: 
vocem; calores frigoraąue; vices, 
zmieniać się kolejno, poet; — 
przenoś, orationem, sentcmtias; res- 
ponsum, consitia, rozmaito odpo¬ 
wiedzi, Tady dawać; qnae de 
Marcclli morte rariant auctore.% 
piazą rozmaicie; także: certo va- 
riata mcmoria actae rei; yariante 
fortuna eyentum, gdy los zrządzi! 
wypadek odmienny; rariatis ho- 
mninm senteutiis, gdy zdania by¬ 
ły podzielone, rozmaito; b) pod 
względem usposobienia i nastro¬ 
jenia umysłowego: wpłynąć na 
czyją zmianę, Yariabant secundac 
advcrsaeque resnon fortunam ma¬ 
gie quam auimos, 2) nicprzccb. 
być odmiennym, rozmaitym, od¬ 
mieniać się; — przenoś, a) va- 
riant timores; variante hominum 
part im doloro pan im gaudio; va- 
riaute Yictoria, fortuna; si lex nec 
oausis nec personis rariet, tłómaczy 
się odpowiednio do sprawy i o- 
sób; hacc quarnquam et opinioni- 
bus et monnmentis litorarum va- 
riarent, chociaż o tym przedmio¬ 
cie podania i pisma mc zgadzają 
się; ita fama Yariat, tak jest wieść 
odmienna; b) pod względem uspo¬ 

sobienia umysłowego: chwiać się, 
wahać się, być zmiennym, fre- 
mitns r&riantis multitudinis; ibi 
quum sentontiis Yariaretur, Yariant 
sententiae. 

Variua, a, um, rozmaity, różno¬ 
rodny, odmienny, co do koloru: 
pstiy, różiiofarbny, nakraplany, 
autumnns purpurco varius colore; 
lynccs; w licz. mu. u póżn. pitf. 
rozmaite, rozliczne, ciritates, proe- 
lia, bella; — przenoś, m) różny, 
niepodobny, rozmaity, oratio, ser- 
mones, cogitationes, stmiia, mo- 
tus aniraorum i t p ; fortunae va- 
rii erentus; rarium bellum, z roz¬ 
maitym, odmiennćm na przemian 
szczęściem prowadzona; y. Yicto¬ 
ria, przechylające się jnż to na 
jedną już na drugą stronę; qua- 
les sint dii, Yarium est, różne 
są o tóm mniemania; także o oso¬ 
bach, odznaczający się rozmaito 
ścią, wielostronnie wykształcony, 
Plato Yarins et mnltiple* et co- 
piosus fuit; h) niestały, zmienny, 
Yarius in omni genere viUe fuit 

Varius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Varro, onis, m. Rzymskie prze¬ 
zwisko, stąd: VaironiSnus, a, um, 
do Warrona odnoszący się. 

V*rus, a, um, skrzywiony, rozło¬ 
żysty, comua; krzywonogi kośla¬ 
wy, hnne vanim distortis cruri- 
bus; — przenoś, różny, odmien¬ 
ny, niepodobny. zwisko. 

1. Varua, i, m. Rzymskie prze- 
2. Varu*. i, tn. rzeka w Gallii. 
Vm, radis, m. rękojmia, poręczy¬ 
ciel, mianowicie w znacz, sądów 
w sprawach tak kryminalnych ja¬ 
ko i cywilnych, ten, który za ko¬ 
go zaręcza, że na czas oznaczony 
sunie przed sądem, ras factus 
est alter ejus sistendi, ut, si ille 
non revertisset; moriendum esset 



V*S 915 V ó 

psi; ille datis vadibns qui rurę 
ejctractus in urbem est- 

Vas, vasis, n. w licz. urn. r&sat 
Smin, «■ naczynie, y. argentea. 
Sarnia; 2) bagaże wojskowe, v. 
coiligere, wyruszać z obozu: cou- 
e la marę, dać znak do pakowania, 
do wyjścia z obozu. 

Vaa*rium, ii, n. na zakupienie 
sprzętów pieniądze, które otrzy¬ 
mywał urzędnik udający fiię na 
zarząd prowincyi. 

Vft80ttlŁriust a, um, wyrabiający 
drobne naczynia ze złota, srebra. 

Va*c*luxn, i, n. naczyńko, małe 
naczynie. 

Cnis,ż. pustoszenie, sgro- 
mm, domoruw. 

Vaat*tor, 6ris, m. pustoszycie!, 
Arcadiao YAstator aper; 2) V. ie- 
rarum, myśliwy. 

Vaate, pr2yit. obszernie, rozlegle, 
mocno, rastius insurgens impetus 
umlac: bardzo otwierając usta, lo- 
qul; ne Yastius diducantur rerba. 

Va«tifiou8, a, urn, pustoszący, 
bellna, poet. 

V*atltaa9 atis, 2* opustoszalosc, 
pustynia, quac solitudo esset in 
agris, quae Yastitas; spustoszenie, 
yastitatem a templis depellere. 

Vasto, 1. pustoszyć, niszczyć, bu¬ 
rzyć, omnia lgni ferroqne lnb fer- 
ro igniąue; agros, urbes fana, 
proYinciam, Sard i ni am; także: Ma- 
cedonos, Graecoa (t. j. ich kraje); 
ogołacać =z Yacuefacere, fines ci- 
Yibus, pccore; agros cnltonbus; 
forum; u późn. pis.: qnnm trigm- 
ta milia lcctissima regis a quin- 
que milibus Komanorum yastata 
essent (były zniesione, zniszczo¬ 
nej _ przenoś- mentem excitam 
conscientia, obląkać. 

V&atus, a, um, pusty, bezludny, 
ager, urbs, regio i t. p.; mons y. 
natura et humano cultn; urbs a 

defensoribus Yasta; *2) spustoszoi 
ny, znisz.czony, solum: poet.: haec 
ego vasta dabo (Yastabo); 3) nad¬ 
zwyczaj wielki, obszerny, ogro¬ 
mny, marę. Oceanus, planities, so¬ 
litudo, silY&e, iter, crater, belua, 
corpora, clamor, fluctus, antrum, 
campus, biatus i t. p.; w odnie¬ 
sieniu do wymawiania: twardy, 
chropowaty, litera; nieprzyjemny, 
niekształtny, oratio (z powodu wifr* 
ln samogłosek); - przenoś, niena¬ 
sycony, animus; niezmierny, poten- 
tia; b) nieuk&zt&lcony, nieokrzesa¬ 
ny, dziki, homo; sunt quidam yuI- 
tu motuque corporis vasti atque 
agrestes; omnia Yasta esse. 

Vatea, is, m. i ż. wieszcz, prze¬ 
powiadać?.; wieszczka; 2) poeta 
(jako natchniony od bóstwa). 

Vatic&ziu89 i poet. VatTcftnus, a, 
um. Watykański, mons, collis;mon- 
tes V., góra W. z przyległoścłami; 
V. ager, pole w blizkości góry W. 

Vaticin&tlo, onis, ś. przepowiada¬ 
nie rzeczy przyszłych. 

\Taticinator, óris, m. przepowia- 
dacz, wieszcz. 

Vaticmorf 1. przepowiadać, pro¬ 
rokować, aliquid, także z 4 prz. 
i tryb. bez. lnb samo vat.; 2) poe¬ 
tycznie opiewać, carminibus; 3) 
marzyć, oddawać się marzeniom, 
niedorzeczności prawić, eoa yati- 
cinari Atque insanire. 

VatIoinu8, a, um, wieszczy, ty¬ 
czący się wieszczby, libri. 

Vatiniua, a, um, nazwa Bzym- 
skiej familii; stąd: Vatini£nus, a, 
um, odnoszący się do Watyninsza 
i Yatiniani, oram, m. żołnierze 
Watyninsza (który był legatem 
Cezara). 

Ve (jako przyrostek dodaje się na 
końcu wyrazu), albo, ve — ve -=z. 
vel __ yel ; plnsve minus\e, mnićj 
albo więcój: duabus tribnsye horis* 
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dodaje się na początku wyra¬ 
zu i znaczy albo zaprzeczenie, 
zmniejszenie, rcsanus , recors; albo 
powiększenie, yegrandis. 

VeoUius, mons, góra w Lacyum. 
Veoordift, ae, i. utrata rozumu, 
obłąkanie, szaleństwo. 

Veoors# dis, bez rozumu, obłąka¬ 
ny, wściekły. (tannii. 

Veota, ao, i. wyspa kolo Bry- 
Veotigal, alis, *. cło, oplata, do¬ 
chód publiczny i prywatny; przy¬ 
słowie : paroimonia est magnum 
rectigal, oszczędność jest wielkim 
dochodem. 

Veetig&U8» e, do dochodów nale¬ 
żący, pecunia v. lub tributum, 
podatek; eąuus, przynoszący do¬ 
chód; 2) opłacający podatek, opła¬ 
cie cła lub poboru ulegający, hoł¬ 
downiczy, ciritas, agri; Sueros 
ribi Yectigales facere; reetigalein 
aliąnem habere. 

Veotio, Cnis, i. jechanie, wożenie, 
quadrupedum; rectiones efficere, 
ułatwić. 

Veoti«, is, m. dźwignia, drąg do 
podnoszenia; sztaba żelazna do 
wyłamywania; rygiel do zasuwa¬ 
nia bramy lub drzwi, centum ae- 
rei claudunt vectes, poet 

Vooto, 1. wozić, przewozić; ali- 
quid plaustris; corpora viva uełas 
Stygia vectare carina; na str. bier. 
być niesionym, jechać, yectari 
equis, jechać konno, carpentis, na 
wozach; antę signa rectabatur, 
przejeżdżał. 

Vector, 6ris, który wozi, nosi, asel- 
lus; 2) ten co jest wieziony, że¬ 
glujący Inb jadący na koniu, na 
wozie, gubernatores a vectoribus 
ad monę n solent; rector regn 
equum. 

yeotorius, a, um, służący do wo¬ 
żenia, nariglum, statek przewo¬ 
zowy. 

Veciaraf ae, i. wiezienie, dosta¬ 
wa, przywóz, describere recturas 
frumenti; qui pro rectura sol- 
veret. 

Vegeo, 6re, być rzeźwym, czer¬ 
stwym. 

V©gótus, a, um, rzeź wy, czerstwy, 
rześki, te regetum sistc; regetus 
ad muuia surgit, poet.; ▼. mens- 
ingenmm. 

V"egrandis, e, niewielki, farra; 2) 
bardzo wielki, macics. 

Yehemens, tis, gwałtowny, po¬ 
rywczy, canis. iupus; se Yehemen- 
tem praebere in aliąuem; nimium 
es rehemeus feroxque natura; e- 
xordium, genus dicendi; silny, 
bardzo wielki, clamor. 

Vehemeufcer, przysl gwałtownie, 
agere, inenrsare aliąuem: bardzo, 
vehementer etiam atque ctiam te 
rogo; erit mihi Yehementissime 
grat u m, quaeres nos rehemeutissi- 
me fefellit [moc. 

Vehementia# ae, i. gwałtowność, 
Veiiioulum, i, n. wózek, statek 

przewozowy, juncto Yehiculo Ye- 
hi; v- Argonautarum. 

Veho, voxi, vectnm, 3. wieźć, 
nieść, unosić, eqnus dominum 
Yohct; triumphantcin albi Texe- 
raut equi; hnmero Ychere; aqua 
vehit; navis v.; navem in qua 
fuerat vectus; ventosa per aequo- 
ra rectos; fInulina vehunt aurum, 
iiinum; poot.: dum coelum stellas, 
dum rehet amnis aquas; quod fu- 
giens hora vexit; na str. bier. ve- 
Łi, być niesionym, jechać, pły¬ 
nąć, in lecticula, vehiculo, cur- 
ru, jumentis, in navi, n*vi, in e- 
quo, ęquo i t. p.; także: Nilo ve- 
hi; rzadko: veheus, jadący, quad- 
rigis; vohi, poruszać się, dalej 
postępować, sex motibus ?ehi- 

przenoś, temere in peri- 
cula vehi, wpadać. 
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veji, orum. m. miasto w Etruryi, 
stąd: a) Vcjen8, tia, należący do 
Wejów, rztczow. mieszkaniec tego 
miasta, w licz. mu. Yejentes, We- 
jentowie; b) VejenlSnus, a, nm, 
należący do Wejów, Yejontannm, 
i, n. wino Wejentańskie 

VejóvU# is, m. bożek Rzymski, 
później za bóstwo świata podzie¬ 
mnego uważany; z powodu ve 
Jowisz jako dziecię, Orid. Fast. 447. 

Vel, spój. rozłączalbo, lub, Tel— 
vel,albo—albo, vel Socius, Tel mi¬ 
nister consiliorum; ut vel defen- 
dam vel taceam. 2) często ma moc 
łączenia i znaczy i, jako tćz, pa¬ 
nter pietate vel armis egregius; 
rei—vel, częścią—częścią; już to — 
już, scribenda putavi, vel quod - 
rei quod; 3) nawet, choćby tylko, 
quos vel mediocrl familiaritatc 
cognorisset; rei illo ipso judice; 
vel regnum mało, quam liberum 
popnlum; per me rei stertaa licet; 
et unum vel adrersus omnes sa- 
tis esse; 4) często przy st najw. 
vel maxima laus. bez zaprzecze¬ 
nia największa chwała; fraetnm 
vel manto um ccpi; vel mazime, 
jak najbardziej; Tel tuum judicium 
serra, przynajmniój; 5) zwłaszcza, 
szczególniej, osobliwie, est tibi 
ex his ipsis, qui adsunt, bclla 
copia, Tel ut a te ipso ordiare 

Velabrum, i, n. miejsce w.Rzy¬ 
mie, między górą Awentyńską i 
Palatyńską. gdzie sprzedawano o- 
liwę, ser, cascus Yelabrensis. 

Velamen, fnis, n. okrycie, sukuia, 
relamina Pro cne deripit ex hu- 
meris. 

Velamentnm, i, n. okrycie, odziez; 
w licz. mn. relamenta supplicum, 
gałazki oliwne z przepaską weł¬ 
nianą, które zwykli byli nosić 
błagający o miłosierdzie, o pokój. 

YeUrlam, ii, n. zasłona, opona 

w amfite&rze dla ochrony od upa¬ 
łu słonecznego. 

Veiati, patrz Telo. 
Vóle«t Ttis, m. zwykle w licz. mu. 
▼elites, żołnierze lekko uzbrojeni, 
którzy zwykle nacierając na nie¬ 
przyjaciół drażnili ich i niepokoili, 
a następnie szybko cofali się; — 

rzenoś. scurra veles, ten, który 
ogo uszczypli wemi słowami drażni. 

Velia, ae, z. nazwisko części góry 
Palatyńskićj; 2) miasto w Luka¬ 
mi (zwane inaczej Elea); stąd: a) 

Yeliensis, e, należący do Welii 
i Yelienses, inm, m. mieszkańcy 
tego miasta; b) Yelłnus, a, um, 
tyczący się miasta Welii. 

Velifer, era, erum, żaglonośny, ca- 
rina, poet. 

Velificfctio, Cnis, i. żeglowanie, 
kierowanie żaglami, mu tata Tell- 
ficatioue, zmieniwszy kierunek źa- 
głów. 

Velifloo, 1. nieprzech. żeglować; 
2) przech. przepłynąć statkiem, 
u poot 

VeHfIoor, 1. żeglować; — przenoś, 
z przyp. 3. gorliwie się zajmo¬ 
wać, wspierać, dopomagać w czćm, 
alicui, honori 

VeUnus, a. um, patrz Velia. 
Velizms, i, m rzeka i jezioro 
w kraju Sabinów; stąd: Yelina 
tribus lub samo Yelina, oddział 
ludu Rzymskiego w okolicy zwa- 
nćj Yełinus. 

Velit4ri», e, należący do żołnie¬ 
rzy zwauycb velites, hasta, arna. 

Velitor, l. h&rcować, ucierać się, 
walczyć podjazdowe. 

Velitrae, arum, i miasto Wolaków 
w Lacyum; stąd: YelUerntts, a, 
um, do Weiitrów należący. 

VeHwolans# tis, i YeltrĆIus, ża- 
glolotuy, rates, poet; — przenoś, 
o morzu: po którśm okręty izyb- 
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ko pływają, despiciens maro ve- 
livolum, poet. 

VeU*unodunum, i, *. mias(0 
w Gal lii Lugdnneńskićj. 

Vellavii, orum, **. ind w Gailii 
Akwitańskićj. 

V©U6jus, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Volle, Tellem, patrz toIo. 
Vellico, 1. skubać, szczypać; — 
przenoś, szczypać słowami, przv- 
mawiać, przyganiać, quod velli- 
cet absentem Demetrins. 

Vellioo&ssaat Inb Velocąsses, ium, 
m* }n& w żalili Belgijskiej, pó¬ 
źniej w Lugdnneńskićj. 

VeUo, Telli i misi, Vulsum, 3, 
skubać, rwać, targać, alicui bar- 
bam; aurem; także: oves; 2) wy¬ 
rywać, wyslcubywać włosy, weł¬ 
nę i t p.; takie: postes a cardi- 
ue, wyrywać drzwi z zawiasów; 
huśtam, de cespite; teium; roz¬ 
rzucać, vellero vallum, muni- 
meuta; castris Tellere signa, z cho¬ 
rągwiami wyruszyć przeciw nie¬ 
przyjacielowi. 

Vellua, eris, n. runo, wełna z o- 
wiec, vellera lanae; yellera po- 
tantia sncum; yellera motis trahe- 
re digitis, prząść; 2J skóra owcza, 
i w ogóle: skóra z innych zwie¬ 
rząt; Tellera ferina, cervina, poet.; 
3) — przenoś, i poet. o jedwabiu; 
vellera foliis depectant tenuia Se- 
res; o obłokach delikatnych: te¬ 
nuia lanae Tellera per coelnm 
ferri. 

Vęlo, 1. zakrywać, okrywać, osła¬ 
niać, caput; capi ta amictu; tem- 
poramyrto; aliquem pennis; pan¬ 
no dnplici velat; otaczać, zdobić, 
del libra deum fu sta relamus fron¬ 
dę; Palatia sertis; 2) yelati, orum, 
». żołnierze, którzy razem ze zwa¬ 
nymi accensi zastępowali miejsce 
poległych w boju. 

V enafrum 

VelooaMa«, patrz Ve]]locasses. 
y«16oita«. stis, ż. prędkość, chy- 
zośc, szybkość, equi, corporis. 

Veldoitor, pr:ysl. szybko, prędko, 
Telocissitne moveri. 

Veiox, ocis, prędki, szybki, chy¬ 
ży, żywy, juvenes leyitatc corpo¬ 
ris yeloces; navis, jacnlum, cerri; 
nihil est animo velocius. 

Velum, i, n. żagiel, zwykło w licz. 
mn. wlaśc. i przenoś. voła pande- 
re, rozwinąć, rozpiąć; contrahe- 
re lub snbducere, zwinąć; vola 
daje yentis lub in altnm, płynąc, 
odpłynąć, yela dirigere ad-, pły¬ 
nąć dokąd; velis profugere, roz- 
piąwszy żagle ncickać; vela face- 
re, płynąć rozpiąwszy żagle; pau- 
dere yela orationis, obszerniej roz¬ 
prawiać; voti contrahc Tela tui, 
powściągnij twoje chęci; 2) zasło¬ 
na, pokrycie, opona, taberuacula 
carbaseis intenta velis- 

Velufc, lub Teluti, przt/sł. jak, ja¬ 
ko , samo lub z odpowiedni om sic, 
ita, Titam ne transeant Teluti pe- 
cora; velnt hereditate relictum o- 
dium, 2) przytaczając dla obja¬ 
śnienia jaki szczegół: jak naprzy- 
kład, Telut crocodilus; relut iste 
cborus; 3) Telnt si lub Telut, wła¬ 
śnie jakby, veiut si coram ades- 
set, velut cognosceret; Telut ex- 
plorata Tictoria. 

Vena, ae, i. żyła, medici signa 
babent ex Tenis; venas inoidere;_ 
przeuoś. a) ciąg, kanał wody, m- 
nae fontis intercisae; b) żyła krusz¬ 
cu w kopalniach, aeris, aigęnti, 
auri; c) środek, wnętrze, pericu- 
lum in Tisceribns ac renis reipti- 
blicao inclusum; poet.: minus alit 
venis; benigna ingeuii Tona, zdol¬ 
ność poetycka. 

Venabulmn, i, n. oszczep łowczj*, 
lato yenabula ferro. 

Ven&frum9 i, n. miasto Samnitów 
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v Kampanii; stąd: Yenafrłnus, a, 
um, tyczący się tego miasta, 

Vaa*tfciuat a, um, na przedaż 
wystawiony, do zbycia; szczegół, 
o niewolnikach; stąd: rzectow. ve- 
nalicius, ii, m. handlujący nie¬ 
wolnikami. 

Ven41is, e, na przedaż wystawio¬ 
ny, do Zbycia, hortos venalcs ha- 
bere; rzeczow. Tonales, ium, m. 
wystawieni na przedaż niewolni¬ 
cy; — przenoś, przedajny, dający 
się pTzekupić, habere łidem ve- 
nalcm. 

Venaticua, a, um, do polowania 
należący, łowczy, catulus. 

Venfttio, onis, ż. polowanie, Iowy; 
2) zwierzyna, tam multa et varia 
▼enatio. 

Venfctor, óris, m. myśliwy; poet.: 
v. canis, pies gończy,—przenoś. ▼. 
natnrae,postrzegacz, badacz przy¬ 
rodzenia. 

V«n*tóriu8, a, um, do polowania 
należący, galca. 

Venłtrlx, Iris, i. łowczym; poet.: 
v. Diana; v. ursa. 

Ven&tus. us, m. polowanie, my- 
śliwstwo, saltus venatui aptns. 

Vendibilis, e, łatwy do przeda- 
nia, pokupny, fundus; — przenoś, 
przyjemny, lubiony, orator, oratio. 

Vendioo, patrz vindico. 
Vendłtatło, 6uis, i. wystawianie 
na przedaż; — przenoś, chełpli¬ 
wość. 

Venditio, ónis, i przedaż, bonorum. 
Vendito, 1. wystawiać na przodaż; 
Tnsculanum; 2) przekupywać, de- 
creta; — przenoś, zachwalać, za¬ 
lecać zbytecznie, ingentum, se 
alicui, przy pochlebiać się, nad¬ 
skakiwać. 

Venditor, oris, m. przed :twca, 
przekupień; — przenoś, diguitatis 
restrae, zdrajca. 

Vendo, dTdi ditum, 3. przedawać, 

aliąnid grand i pecunia; vendo 
meum non pluris, fortasse etUm 
minoris, nie drożćj, może nawet 
tanićj; judicia quae ei empto et 
vendito-fiunt, z powodu knpna i 
pTzedaiy; 2) wydzierżawić, sprze¬ 
dać więcćj dającemu (przez .licy- 
tacyą), decumas; bona civium 
auctiono; 3) przez przekupstwo za¬ 
przedać, aliąuid; se v., zaprzedać 
się, se trecentis talentis regi; — 
przenoś, zachwalać, zalecać zby¬ 
tecznie, Ligarianam praeclare ran- 
didisti. 

Vonefica# patrz veneficns. 
Veneficiuxn, ii, n. zaprawianie tru¬ 

cizną; trucizna; ąuaestio yeneficii; 
2) czarowanie, czary. 

Venofiou0, a, um, jadowity, ty¬ 
czący się trucizny lub trucia; rze¬ 
czow. Teneficos, i, ?#. truciciel; 
Tcnefica, ae, i. tfucicielka; 2) cza¬ 
rodziejski, rzeczow. czarownik, cza¬ 
rownica. 

Venon&ttui, a, nm, zaprawiony 
trucizną, jadowity, caro, sagitta; 
ripera, angnis; szkodliwy, munc- 
ra; jadowity, uszczypliwy, jocns 
poet.; 2) czarodziejski, virga. 

Venerufer, era, criun, jadowity, 
mający truciznę. 

VenSno, 1. zaprawiać jadem, tru¬ 
cizną; — przenoś, jadowicio szar¬ 
pać kogo językiem, o Umawiać. 

Ven£nun>, i, n. sok, ciecz, a mia¬ 
no w. a) venenum malum, vcnena 
mała, trucizna, zwykle samo vcn.; 
renenum alicui praebere, infun- 
dere, parare; suinere; — przenoś. 
a) pus atque renemim, mowa zło¬ 
śliwa, jadowita; b) zepsucie, zgu¬ 
ba, discordia ordinnm est vene- 
lium urbis; c) czary, vcnena non 
valent coiwcrtere humanam Yicein 
2) farba, mianowicie szkarłatna 
Assyrio fucatur lana veneno; pięk- 
szydło, compositis ora linit venenie. 
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Veneo, Tenlvl lnb zwykle venil, 
venTtum, Tre, być wystawionym 
na przcdaż, być przedanym, wy- 

uszczonym w dzierżawę; szczegół, 
yć wydzierżawionym przez licy- 

tacyą. 
Ven©rabiłis, et czcigodny, sza¬ 
nowny. 

Venerabundu8, a, nmt szanujący, 
przejęty uszanowaniem. 

Veneratio, onis, i. cześć, uszano¬ 
wanie, poważanie. 

Venerator, óris, «n. czciciel, do- 
mus vestrae. 

ATenereus, a, um, patrz Venus 
Veneror, 1. czcić, cześć wyrządzać, 

dcofi, simulacra, templa; 2) pro¬ 
sić, błagać, deos multa (bardzo 
błagać); poct.: si nihil horum ve- 
neror, stąd: renerandns, a, um, 
czci godny, bier. veneratus, czczo¬ 
ny, błagany, Ceres, u poct. 

Veneti, rrum, m. plemię Trackie 
w Paflagonii, które się z Ante- 
norem przeniosło do dzisicjszćj 
krainy Wenecyańskići; stąd: Yc- 
netia, ae, z. kraina Wenetów; 2) 
lud Gallii Lugduneńskićj; stąd: aj 
Venetia, ae, i. kraina Wenetów; 
b) YcnetTcns, a, um, do Wene¬ 
tów odnoszący się. 

VenŚtu«# a, um, modrawy. 
Venia, ae, i. łaska, wzgląd, skło¬ 
nienie się do czyjćj woli, ycniam 
petere ab a!iquo, orare, dare; bo¬ 
na venia lnb bona cum venia, za 
laskawem pozwoleniem; 2) prze¬ 
baczenie, pacem veniamque im- 
petraro ab ałiąito, reniaui ac pa¬ 
cem alicui dare; dare veniam et 
impnnitntcm; orrati vcniam impe- 
trare; \enism erroris petere. 

Venllia, ae, z. nimfa, matka Tur- 
nusa; 2) żona Janusa 

Venio, r6ni, ventum, ire, 1) o ży¬ 
jących istotach; aj przychodzić, 
przyjeżdżać, przybywać, łstinc; 

ex urbe; a rege, Carthagine Eo- 
mam; Delum Athenis; ad aliąucm; 
ad Sullam in Graeciam; ad ur- 
bem, ad curiam, ad flumen; in 
castra, in tbcatrnm, in Syriam; 
in conspectnm; inter alios venit 
Attalus; qui successor Crasso re- 
niebat; poct bez przy im. tumulum 
(do); czę.sto nieosob.: vcnitur,przy- 
chodzi się; yentum est; przy wska¬ 
zania celu: ad lub in colloqniuro: 
ad boc spectaculum Romam; ad 
je oppugnandum; subsidio lub au- 
xilio, na pomoc; pabulatum, ad- 
jutum alios, anxiiium postulatum, 
questum, oratnm; z tr. bez.: spe- 
culariprzenoś, w mowie: przejść, 
przystąpić do czego, rides, qno 
progrediente oratione rcnturnin 
me pnto; a fabnlis ad facta; ad 
reccntiorcs literas; ad propotitum; 
▼enio nunc ad Datamem; venio 
nunc ad istius morbum et insa- 
niam; przyjść do jakiego stanu, 
położenia, dostać się, wpaść, po¬ 
paść, iii (fidem ac) pofostatem ali- 
cujus; in deditionem; in calami- 
tatem; in pericnlum, in inridiam, 
in odium, in contemptionem; in 
sermonem, ip amicitiam, in spem 
obtinendi regni; usque ad ad- 
ministralionem reipublicac; in 
partem alicnjus rei, otrzymać u- 
dzial w jakićj rzeczy; in cnicia- 
tum, być wystawionym na mę¬ 
czarnie; h) w duchu nieprzy¬ 
jacielskim : najeżdżać, wkraczać, 
wpadać; przedrzeć się, ad aliquem; 
ad tirbetn, ad Italiam, Rarennam 
usqne; usque ad urbis portas cum 
belło; in Italiam; adversum pa- 
triam cum exercitu; obviam v., 
cum magnis copiis lub cum excr- 
citn v.; vcniri ad se existiman- 
tes; - przenoś, wystąpić, contra 
idienum pro familiari et necessa- 
rio; contra injuriam; contra ami- 
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ci oxistiroationem; c) poet*. pocho¬ 
dzić, Bebrycia de gente; 2) o isto¬ 
tach nieżywotnych: a) wschodzić, 
sol veniens; b) być dostarczonym, 
przywiezionym, sprowadzonym, 
pszyslanym, nadejść, frumentum 
Tiberi venit; dum tibi literae meae 
reniant; c) pokazać się, dobywać 
się, lacrimae Yenientes; voniens in 
corpore Yirtus; stąd: wyTastać, ro¬ 
dzić się, ipsae (arbores) sponte 
sua reniunt; Teniunt felicius urae, 
u poet.; — przenoś, powstawać, 
wynikać, wypływać, majus com- 
modum ox otio meo quam ex allo- 
mm negotiis reipublicae Ycnturnm; 
d) o czasie: przychodzić, nadcho¬ 
dzić, zbliżać się, dies Tenit; Mi¬ 
ra Tenientis anni; Tcnisse ternpus 
rictoriae; ej z przyim in i prz. 4. 

uod in buccam venerit, co ślina 
o dst przyniesie; *enit mibi in 

mcutem, przychodzi mi na myśl; 
venire inprorerbium, pójść w przy¬ 
słowie: fj zdarzyć się, przytrafić 
się, spotkać, si quid adrersi renls- 
set; si qnando similis fortu na renis- 
set; quid homiui potest ttirpius usu 
veniro? 

Vcnor, 1. polować, venatum ire, 
exirc, proficisci, udać się na po¬ 
lowanie; 2) pr/cch. polować na 
co, leporem, feras; - przenoś, 
starać się usidlić kogo, zwabić, 
virÓ3*. riduas nvaras; ubiegać się 
za czćm, laudem; ventosae plebis 
suffragia. 

Venter, tris, m. brzuch, żołądek, 
non minus animo quam rentre de- 
lcctari; 2) żywot macierzyński;— 
przenoś. wydatnoś< pękatość cze¬ 
go nakszfałt brzucha, crescit in 
ventrem cucumis, u poet. 

Ventidiu«, a, nu, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodn. 

Ventiio, 1 powiewać czćm, wy¬ 
wijać w powietrzu, anra comas; 

frigus v., chłodzić wachlarzem;— 
przenoś, podniecać, podburzać, li¬ 
ii us linguS, quasi flabello sedl- 
tionis, illa tum est egentium con- 
cio ventilata. 

Ventito, 1. przychodzić często, 
uczęszczać. 

Ventósu9, a, um, wietrzny, pełen 
wiatrów, aequora, marę, folles; 
poet. także: lekki, chyży, equi, 
alae; — przenoś, chełpliwy, ubie¬ 
gający się za próżnością, płochy, 
lingua, poet.; niestały, zmienny, 
plebs, ingenium, imperium. 

Ventrioulua, i, Pt. żolądcczek, V. 
cordis, komórki serca. 

Ventus, i, m. wiatr, przysłowie 
u poet.: terba in ventos daro; pro- 
fnndere vcrba ventis, na próżno 
mówić; ventis tradere aliquid, pu¬ 
ścić w zapomnienie; non iridet fer¬ 
ro sna gaudia ventos, nie widzi, 
żc jego radość jest płonna; — prze 
noś. renli secundi, pomyślność; 
alios vidi ventos, niepomyślność, 
nieszczęście; v. popnlaris, sprzy¬ 
janie ludu; quicumqne rent i emnt, 
okoliczności; omnes rumorum ct 
concionnm ventos colligore, środ¬ 
ki pobudzające; ventorum mode¬ 
rator, ten który na zgromadzeniach 
ludu daje komu pomoc w otrzy¬ 
maniu urzędu. 

Venticula uva, ae, i. gatunek wi¬ 
nogron , które długo chowano 
w garnkach, stąd: venucula con- 
vcnit ollis. 

Vonum, patrz 2. renus- 
Venundp, dCdi, dStnm, 1. “ ve- 

num do. 
1. Venua, vcneris, i. wdzięk, pięk¬ 
ność, powab, śzczegól. w dzidach 
sztuk, u poet. i w ogóle u póżn. 
pis.; 2) Venus, bogini wdzięków, 
miłości, żona Wulkana, matka 
Kapidyna, Eneasza; 3) miłość i 
osob. ulubiona, poet; 4) planeta. 
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Stąd: Venereus lub -ins, a, um, 
do Wenery należący, V. servi, któ¬ 
rzy czynili posługi w świątyni 
Wenery erycyńskićj w Sycylii; 
rzeczow- venereqs, i, m. szczęśli¬ 
wy rzut Wenery w grze kostkowój, 
patrz talus; = jactus Veneris; — 
przenoś, wszeteczny, rozpustny, ve- 
nereae res, amor, yoluptates i t. p. 

2. Venus, us lub i, #». przedaż. 
używa się zwykle tylko w 4. prz. 
venum dare, sprzedawać, renum 
ire, iść na przedaż, być przeda- 
nym- 

Venuala, ae, i. miasto Samnitów 
w Apulii; stąd: Venus7nus, a, um, 
należący do Wenuzyi i Yenusini, 
orurn, m. Wenuzynowie. 

Ve nu a t as* fitis, ż. piękność, wdzięk 
budowy ciała, powab, muliebris; - 
przenoś, wdzięki krasomówskie, 
dowcip, żart delikatny, dicendi vis 
summa Tenustate conjnncta; przy¬ 
jemność, delikatność w obejściu 
się, aflJuens omni lepore et ve- 
nustate. 

Venuate, przt/sl. pięknie, delika¬ 
tnie, renustissime respondere. 

Venu8tu«, a, um, powabny, pię¬ 
kny co do budowy ciała: - prze¬ 
noś. w mowie i obejściu się: przy¬ 
jemny, delikatny, sermo urbanns 
et yenustusj venustae senłfcntiae; 
facilis et valdo venustus. 

Vepallidus, a, um, bardzo blady. 
Vepr6oula, ae, z. mały krzak cier¬ 
niowy. 

Vepres, is, m. i i. cierń, zwykle 
w licz. mn. hirsuti secueruut cor- 
pora veprcs. 

Ver, vfins, n. wiosna; primo vere, 
na początku wiosny; — przenoś. 
v. aetads, młodość; vcr sacrum, 
ofiara z pierwiastków płodów wio¬ 
sennych; ver sacrum facere. 
eragri, orum, m. lud w Galin 

narboueńskićj. 

Verax, ftcis, rzetelny, prawdę mó¬ 
wiący, oraculum. 

VerbSna, ae, i. zwykle w licz. mn. 
gałązki poświęcone Lauru, mirtu, 
drzewa oliwnego, któremi kapła¬ 
ni zwani fetiales przy zawiera¬ 
niu pokoju i przymierza, tu¬ 
dzież przy rozstrzyganiu sporów 
z obcemi narodami głowy swoje 
wieńczyli; używano ich także do 
wieńczenia ołtarzów i przy ofia¬ 
rach. 

Verber, Sris, «. uderzenie, bidę, 
castigare aiiąuem rerberibus; v. 
remorum, robienie wiosłami; ven- 
torum, impet wiatrów; lapidum, 
rzucanie, trącanie, odbijanie się 
kamieni; — przenoś, łajanie, v. 
linguae; 2) narzędzie do bida: 
rózga, bicz i t. p.; ictu verberis 
inerepuit; instant rerbere torto; 
poet.; rzemień u procy. 

Verberfitfo, onis, i. bicie, smaga¬ 
nie; — przenoś, karcenie, łajanie. 

Verbero, 1. uderzać, ćwiczyć, vir- 
gis; ense, ciąć; aqnila aethera 
verberat alis, wzbija się w po¬ 
wietrze; vincae graudine rerbera- 
tae, zniszczone; Mutinam tormen- 
tis, rozbijać muiy Hut. użyciem 
machin oblężniczych; — przenoś, 
karcić, łajać, gromić, orator islos 
yerberabit. 

Verbóro, ónis, m. zasługujący na 
chłostę. 

yerbówe, przysl. wiolą słowami, 
obszernie. 

Verbósua, a, um, obfity w słowa, 
zbyt obszernie tlómaczący się. 

Verbuin, i, n. słowo, wyraz, w licz. 
mn. \erba facere, mówić, prze¬ 
mawiać, rozprawiać, mieć mowę; 
verba dare alicui, oszukać; verba 
sunt, czcze wyrazy, bez rzeczy¬ 
wistości; verbo, pozornie, w prze¬ 
ciwieństwie do ro ipsa; także: 
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ustnie, nio na piśmie; uno verbo, 
jcdnćm słowem, krótko mówiąc; 
ad verbum, e lub de lub pro 
verbo, słowo w słowo, dokładnie, 
dosłownie, ad Terbum eiprime- 
re; Terbum pro yerbo reddere, 
także: verbum rerbo reddere; ver- 
bi causa lub gratia, naprzyklad, 
meis, tuis, suis, alicujus Terbis, 
w mojćm, twojem, jego, czyjem 
imieniu; w grammatyce: verbum, 
słowo, częśc- mowy, odmieniająca 
się przez czasy, ut sentontiae ver- 
bis finiantur 

V6re, prsysł. prawdziwie, rzeczy¬ 
wiście, rzetelnie, słusznie, quod 
proprie vereque dicitur; vcrissi- 
me judicabat, sprawiedliwy, trar 
lny sąd wydawał; vere coutende- 
re, słusznie utrzymywać. 

Ver«cunde, przysl. przestrzegając 
wstydu, wstydliwie, skromnie, 
yerecundius hac de re loquor. 

V«rftoundia, ae, i. bojaźń pocho¬ 
dząca ze czci i uszauowania, ve- 
recundiam deoruin babere; t. pa- 
rentis, aetatis; skromność, wstydli- 
wość, obyczajuość, custos omnium 
virtutum yerecundia est 

Vor$Qundor, firi, wstydzić się, ve- 
recundantem iucitabat 

Ver6oundue» a, um, wstydliwy, 
skromuy, obyczajny, decot vero- 
cuudum esse adolescentein; umiar¬ 
kowany, rerecundior iu postulan- 
do; orator erit iu transferendis 
Terbis yerocundus; poet.: t. rubor 
lub color, rumieniec od wstydu. 

Verendua» a, Um, czci godny, sza¬ 
nowny. 

V6reor, rerttus, 2. lękać się, oba¬ 
wiać się, bella, repreheusiouem, 
vim; takie: z tryb. bez. co mmi t- 
tero; 2) szanować, utrum eum 
amid magis Tcrerentur, anamarent; 
meiuebant eum serri, verebantur 

liberi; cujus sic asperitatem Teri- 
tus est, ut-; także z przyp. 2. ne 
tui quidem testimonii veritus; 3) 
być troskliwym, niespokojnym o 
co lub o kogo, z nast. ne lub ut 
lub ne non i tryb. łącz. (porów, 
ne pod c); Tereń se, ne circum- 
veniretur; Teroor, ut prodesse pos- 
sit; eo minus yeritus navibus (o 
okręty); do qua (Carthagine) non 
antę Tereń desinam, quain-; poet. 
z 4 przyp. i tr. bez. judexque Te- 
rebar, non omnes causam Tincero 
posse suam. 

Ver«iliae, Srum, z. gwiazdozbiór: 
siedm gwiazd, dżdżownice. 

Vorgo, Tersi, 3. nachylać, skła¬ 
niać zwracać ku jakićj stronie, 
z przyim iu i przyp. 4; 2) o po¬ 
łożeniu: leżeć ku-, rozciągać się, 
z przyim. ad y b iu i 4 przyp. 
vergit ad septentriones; 3) o cza 
sie: quo propius nox Tergit ad 
lucern, im bardziój się zbliża ko¬ 
niec nocy, u późn.; — przenoś- 
przechylać się, być skierowanym, 
nisi Bruti auxiiium ad Italiam tct- 
gere, quam ad Asiam maluisse, 
mus. 11) przech. nalać, wsypać- 
amoma iu sinus, poet. 

Vergobretua, , m. najwyższy 

urzędnik u Eduów. 
Veridim3s, a, um, prawdomówny 
VeriflirailtB, e. prawdopodobny 
Veriatmilitudo, luis, i. prawdo 

podobieństwo. 
Veritaa, fitis, rzeczywistość, praw 
da, magna est Tis Teritatis; lo 
qui ad yoluutatem omula, nihJ 
ad Teritatem; Tulgus ex yeritate 
pauca, ex opiuioue multa aesti* 
mat; rzetelność, szczerość, otwar 
tość, rustica; sprawiedliwość, pra 
wość , judicicrum; ad tuam ftcLeio 
et yeritatem confugit. 

VermiońlńtuB, a, um, sposobom 
mozaiki iobiouy. 

RI.W. 
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^•rmioulus, i, m. robaczek. 
Vermino, i yermiuor, 1. mićć ro¬ 

baki. 
Vermis, is, m. robak. 
Ferna, ae, m. i £. niewolnik uro- 
dzouy w domu swojego pana; 2) 
krajowiec. 

Vernaoulu8, a, um, domowy, 
swojski, krajowy, festivitas, sapor. 

VeraUis, e, niewolniczy, podły. 
Vertdiiter, przysł. niewolniczo, 
podle. 

Verno, are, wiosenną przybierać 
postać, odmlodnieć, burnus ver- 
uat, u poet. i w ogóle u póżn. 
pisarzy. 

Veraula,_ ae, mJ i £. zdrobn. od 
rema* jako przym. domowy, swoj¬ 
ski, u poet. i w ogóle u póżn. 
pisarzy. 

Vemua, a, um, wiosenny, tempus, 
flores. 

Vero, ónis, m. rr reru. 
Vero, przysł. w istocie, rzeczywi¬ 

ście, prawdziwie, est rero fortu- 
natus; w odpowiedziach: tak, j 
owszem, rero ac libenter quidem; 
prowadzi do czegoś ważuicjszcgo: 
nawet, zgoła, ueque proprium cri- 
men nec rero aliud ejusmodi; 
enim rero, zaprawdę, zaiste; 21 
spójnik (nic kładzie się na począt¬ 
ku zdania), zaś, quartam rero 
partem-; inirnici vero ejus. 

Veromandui, orum, m. lud w Gal- 
lii belgijskićj. 

Verona, ae, z. miasto w Gałlii za- 
padańskiej. 

Verres, is, m. wieprz. 
/erres, is, m. przezwisko Kajusza 
Korneliusza; stąd: a) Yerrius, a, 
um, do Werresa należący i ne- 
czow. Verria, oram, n. święta 
ustanowione w Sycylii przez Wer¬ 
resa; b) YerrTnus, a, um, należą¬ 
cy do Werresa, jus (Cyceron mó¬ 
wi dwuznacznie: jus tam nequam 

wse Verrinum, w odniesieniu do 
▼errinum jus, patrz niićj vcrń- 
nus); rzeczow. Yerrinae, amm, i. 
mowy Cycerona przeciw Werre- 
sowi. 

yerrtaua, a, um, wieprzowy, r 
jus, polewka wieprzowa. 

Verro* Terri, rersum, 3. ciągnąć, 
włóczyć, caesariem longa per ae- 
quora; zmiatać, sprzątać, faril- 
Um; quidqnid de Lybicis remi tor 
areis. 

Verr£Uja, ae, i. brodawka;—prze¬ 
noś. wada, mały błąd, uchybie¬ 
nie, postulat, ignoscat rerrucis 
illius. 

VorrucÓaua, a, um, mający wiele 
brodawek; 2) przydomek Kw. Fa- 
biusza Maksyma Kunktatora. 

Verruncot Sre, wziąć obrót, haec 
bene verruncent populo, niech 
wezmą szczęśliwy obrót. 

Vers&bil!a, e, ruchomy;—przenoś, 
zmienny. 

Ver«atills, e, który się łatwo obra¬ 
ca, kręci, acies; — przenoś, obro¬ 
tny, umiejący się zastosować do 
okoliczności, ingenium, 

VeraicóIor# 6ris# mieniący kolor, 
plumae rersicolores columbse; 
pstry, różuofarbny, yeatis. 

Veraiculu9, i, m. wierszyk, epi- 
stolae; wiersz .poetycki, rersiculi 
euutes mollius. 

Veraiao&tor, óris, m. składający 
wiersze, poeta u późniejszych pi¬ 
sarzy. 

Ver«lfioof 1. pisać wiersze. 
Verso, 1. (od verto) często co obra¬ 
cać, kręcić, toczyć, yersant me 
in litore ve«ti; sc rcrsarc lub 
na str. bicr. ver.sari, kręcić się, 
rzucać się, versabat se iu utram- 
quc partem; mundus versatur cir¬ 
ca coeli axem; — przenoś, a) o lo¬ 
sie: zmieniać, fortuna omnia ver- 
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«At; fortuna in conteutloue et cer¬ 
tami ue utrumque versavit; wstrzą¬ 
sać, omnium rersatur urna; b) roz¬ 
ważać , roztrząsać, rozbierać w my¬ 
śli, myślćć o czem, in auimis 
aliqnid secum; iu pectore lub 
pectore aiiąuid; secum versare 
lub samo v. ze zdau. zależ. ver- 
sate diu, quid valtant humeri, 
quid ferre recusent; eadem mul- 
tis modis; rerba (tlćmaczyć): tak¬ 
ie: zmieniać, suara naturam; zwra¬ 
cać, animum in omnes partes, 
per omnia; mentem ad ornnem 
malitiam et fraudem; se illuc; 
se huc atque illuc; kuuć, dolos, 
dirum nefas; cj starać się zjednać 
kogo dla siebie, usposobić, varie 
militum animos castigando adhor- 
taudoque; muliebren animum in 
omnes partes; 2) gouić tu i ow¬ 
dzie, oves (paść); currum in gra- 
mine (joździć); na etr. bier. być, 
znajdować się gdzie, bawić, prze¬ 
bywać, żyć, wlaśc. i przenoś, in 
S&binis; apud praefectos regios; 
iu clarissima luce; cum aliquo; 
apud allquem; inter aliąuos; In¬ 
ter aciem; intra valium; in aiiquo 
loco; ad solarium; yersari alicui 
antę ocuLos, in oculis omnium; 
alicui ob oculos; versatur magnus 
error (zachodzi, jest); yersari in 
periculo; in errore; zajmować się 
jaką czynnością, sztuką, umieję¬ 
tnością, oddać się czemu, mićć 
w czćm udział, zawiadowaćczem, 
in caede, in rapinis, iu belb, in 
imperiis, in magistrat! bus, in ar- 
tibus iDgcnuis; in veri iurestiga- 
tione; iutor arma et studi$ i t. p. 
3) niepokoić, nie dać spoczynku, 
dokuczać, trapić, aliquein; impć- 
ritae multitudinis nunc iudignatio 
nunc pudor animos v.; auimos spe, 
metn: odiis donaos, wzbudzać nie¬ 
nawiść; 4) przewracać, aliquid, 

glebas ligowibtts, terram, u poe¬ 
tów. 

Versum, patrz 2 versus. 
Ver*ura, ae, i. obracanie, k;sce¬ 
nie, przewracanie na drugą stro¬ 
nę; 2) pożyczanie pieniędzy, yer- 
suram facere, zaciągać pożyczkę; 
rersurS solrere lub dissolrere, za¬ 
płacić dług pożyczonemu skąd inąd 
pieniędzmi. 

1. Versua, a,um, imiesh od yer- 
ro lub verto. 

2. Versus, lub versum, pnysl i 
przytm. ku, kładzie się po imio¬ 
nach, którym się dodaje ad lub 
in, ad Oceanuin vcrsus proficisci 
jubet; ad Cerciuam yersus; in 
Italiain versus nayigaturus erat; 
in lapide ad meridiem v. conse- 
dit; in forum versus; przy imio¬ 
nach miast zwykle samo rersus: 
Narbonam v., Massiliam Ro- 
mam v.; także meridiem v., ver- 
sus eadem. 

3. Verau8, us, m. ciąg, szereg, 
remorum; iu versus distulit ul- 
mos; w piśmie: wiersz, prlmus 
T. legis: multis milibus versuum; 
wiersz poetycki, rersus Virgilia- 
nus; v illo Komeri; versus facere; 
non ampli us quaternis quinisve 
yersibus. 

Versute, prtysl. chytro, diccre. 
Verautia, ae, i. ćhytraso, przebie¬ 
głość. 

Ver8utłióquua, a, um, chytromó* 
wny, wykrętny, poet. 

Versutus, a, um, obrotny, prze¬ 
biegły; chytry, przewrotny. 

Vertex, Tcis, m. wir, zakręt, dat 
sonitum torło yertice torrens; 2) 
wierzch głowy; poet. głowa, toto 
yertice snpra est; sublimi feriam 
sidera yertice; 3) biegun kuli 
świata; 41 w ogóle często: szczyt, 
wierzchołek, Aetnae; — przenoś. 
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vertices doionim, najdotkliwsze 
bóle. 

Vertic6ra», kręcący się, wirowaty. 
Vertigo, Inis, i. kręcenie w kolo, 
obracanie, cocli, poet. 

Verto, verti, rersum, 3. zwracać, 
obracać, se vertcre lub rerti Lub 
samo rertere, jako niepTzech. obra¬ 
cać się, zwracać się, wracać, 
z przyim. ad lub in i przyp. 4; 
verti me a Miuturno Arpinum yer- 
sus, Tertero iter retro, cofać się, 
uazad wracać; gradu rerso, pede 
rerso. cofnąwszy się; cardinem vcr- 
tere, drzwi otworzyć; 2) w znacz. 
woj.:aliquem i u fugam vertcre, zmu¬ 
sić do ucieczki; także v. aciem, 
agmina, poćt.; t. terga, tyl po¬ 
dać, uciekać; podobnież: se v. i 
ver$uros omnes in fugam; 3) pod 
względem położenia: rozciągać się, 
znajdować się, leżćć gdzie, ab 
orieute ad septentrionem; stąd: 
rersus, Jeżący, znajdujący się 
gdzie, skierowany dokąd, mari ad 
occideutem rerso; amnis uunc ad 
fontes nunc in marę rersus exer- 
cet undas; 4) odmieuiać, zmie¬ 
niać, Auster in Africum se ver 
tit; — przenoś, j u ssa; mentem lub 
aliąuem (czyj sposób myśleuia) u 
poet.; rerti lub vertere jako nie- 
przech. zmienić się, fortuna jam 
verterat; versa ct mutata in pejo- 
rem partem sunt omnia; 5) zmie¬ 
niać miejsce pobytu, wynieść się, 
wyprowadzić się skąd, v. solum, 
szczegół, o wygnańcach; przemie¬ 
nić co na co, aliquid iu aliąuid; 
se rertere lub rerti, przemienić 
się. iu aquam se v.; se iu omues 
facies, przybierać na siebie wszel¬ 
kie kształty; rerti iu parva ani- 
malia; poet.: formam (pod wzglę¬ 
dom kształtu) rerti tur oris auti- 
qaum in Buten; przekładać pi¬ 
sma, tlómaczyć, Platonom; anna- 

les ex Graeco iu Latinum senno- 
nem; rerti etiam multa de Grae- 
cis; 6) — pTzenoś. aj zwrócić na 
co, skierować, versa Romam res; 
summa curae in Bost&rem rersa 
erat; iu quem tum omnis civitas 
rersa erat; także: periculum in 
creditores a debitoribus rerterat; 
rerterat periculum in Romanos; 
poet.: cognomen'jnrisum (w śmiech 
obrócić); obrócić, użyć na co, ex 
illa pecunia magnam partem ad 
se; litem in suam rem, przypisać, 
omnium secundorum et adrerso- 
rnm causas in dcos; uważać za co, 
uznać, poczytać, iu prodigium, iu 
religionem, in contumeliam, in 
crimeu, ritio i t. p.; pod wzglę¬ 
dem skutku: wyjść na co, obró¬ 
cić się w co, alicui in inridiam, 
in perniciem in seditionem; quod 
bene rertat; factum est rersum in 
laudem; b) posunąć kogo, dopro¬ 
wadzić, unieść, rerti ad caedem; 
in admirationem rersus rex; 7) 
skręcać, toczyć, lumina; na str. 
bier. kręcić się, vertitur coelum; 
stąd o czasie: ubiegać, upływać, 
septima jam rertitur aestas; intra 
fmem anni rertentis; anno rerten- 
te iter confecerat, w ciągu roku; 
na str. bier. u poet kręcić się 
gdzie, uwijać się, być, rerti iu 
mediis catenis; rerti inter pri- 
mos; — przenoś, zajmować się 
czem, circa hanc consultationem 
rerti; vcrtebatur in eo, utrum — 
an-t szło o to, czy —* czy-; in eo 
res rerti tur, na tćm rzecz polega; 
puucto saepe temporis maximarum 
rerum momenta rerti; id totum 
rertitur in voluntate PhiJippi; 8) 
przewracać, terram aratro lub fer¬ 
ro lub ligone; Massica rastris; 
fleta rersa iacertis, poet; cadus 
non antę rersus, naczynie, z któ¬ 
rego nie nalewano (pełne), poet.; 
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cr&teras v,, wypróżniać, 9) wy¬ 
wracać, obalać, burzyć, aliąuem 
vi, fra\iuos, arces, moenia ab 
imo; fluxas res Phrygias vertere 
fundo; omni a secum i l. p., u poet.;— 
przenoś, rertit ad extreniumomnia. 

Vertumnua, i, m. bożek przemian 
pór rocznych; opiekun handlu. 
Przy jego posągu w Ezymio na 
rynku sprzedawano książki, Yer- 
tumnum Janumąue liber spectaro 
vidcris; poet.: Vertumnis natus ini- 
quis, człowiek niestały. 

Veru, u, n. rożen; 2) pocisk, pu- 
gnant mucrone veruque Sabello. 

yorum, spój. przeciwstawia i za^ 
pewnia razem, rzeczywiście zaś, 
ale jeduak; po zdaniach przeczą¬ 
cych, non modo (tantum, solum), 
-verom lub yerum etiam, uietyl- 
ko, -ale nawet, non modo in cau¬ 
sa, verom in aliąuo honesto prae- 
sidio spem collocasset; używa się 
także, gdy przerywamy ciąg mo¬ 
wy, przechodząc do innego przed* 
miotu, ale, rerum praeterita omit- 
tamus. 

Verumtamen, spój. ale jednak. 
Verufl, a, um, prawdziwy, rzeczy¬ 
wisty, niezmyślony, gloria, vir*us, 
tiuior, dolor, amicus; rztczow. re¬ 
rum, i, n. prawda, a vero longis- 
simę abesse, być bardzo dalekim 
od prawdy; si verum fateri yoIu- 
ums; 2) zgodny z rozumem, słusz¬ 
ny, sprawiedliwy, verum est, jest 
rzecz zgodna z rozumem, słuszna, 
z nast. przyp. 4 i tryb. bez. lub 
zc spój. ut i łr. łącz. mctiri se 
quemque suo pede verum est. 

Veratum. i, n. gatunek pocisku. 
Verutua, a, um, uzbrojony poci¬ 
skiem. 

Vervex, ćcis, m. skop. 
Ve8&nia, ae, r. szaleństwo, nie- 
rozum, extimoi, no yos ageret 
vesania discors. 

Veaanua, a, um, wściekły, szalo¬ 
ny; — przenoś, gwałtowny, okro¬ 
pny, fames. 

Veaoia, ae, i. miasto w Lacyum; 
stąd: Yesclnus, a, nm, do tego 
miasta odnoszący się; rzeczow. Ye- 
scini, orum, *». Wescynowie. 

V©«oor, vesci, brać pokarm, jeść 
z prż. 6. Numidae lacte et ferina 
carne vescuntur, rzadko z przyp. 4.; 
pecus ad yescendum apta; ycsccn- 
di causa; — przenoś, używać, vo- 
luptatibus; poet: aura aetherea, 
oddychać, źyć. 

Vesoua, a, um, drobny, szczupły, 
cienki, farra, frondes. 

Voaeria, is, t*. rzeka w Kampanii. 
Veaevufl, patrz Yesuvius. 
Veaieaf ae, ż. pęcherz. 
Vesioula, ae, z. pęcherz mały. 
Veaontio, Ónis, m. miasto w Gallii. 
Vespa, ae, i. osa. 
Veaper, eris i resper, eri, m. gwia¬ 
zda wieczorna; 2) wieczór, primo 
res per e i primS vosperi (dom. ho¬ 
ra) w pierwszćj godzinie wieczor- 
nćj; aa lub suh vesperum, ku 
wieczorowi; w 6 przyp. przysłów¬ 
kowo: vespere lub vesperi, wie¬ 
czorem, późno; przysłowie: quid 
vesper ferat, incertum est; poet.: 
quid vesper serus yehat, sol tibi 
signa dabit; 3) zachód, strona 
zachodnia. 

Vespera, ae, i. wieczór, ad vcspe- 
ram, ku wieczorowi. 

Vespera3CO, vesperavi, 3. zmierz¬ 
chać się, resperascente coelo, nad 
zmierzchem. 

Vespertlnn«, a, um, wieczorny, 
teinpus; si yespertiuus te oppres- 
serit hospes; 2) zachodni, regio. 

Veaperugo, Tuis, i. — yesper. 
Vespillo, óuis, m. grabarz wie¬ 
czorny, nocny, dla ubogich, których 
zwłoki wieczorem były grzebane; 
2) Rzymski przy damek. 
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Ve«ta, ae» J. córka Saturna i bo¬ 
gini Op*, wyobrażająca ogień, bo¬ 
gini szczęścia domowego, czczona 
od Trojan a późnić] odEzymian;— 
przenoś, jój świątynia, V. arsit; 
ogień, ter liąuido ardentem per- 
fudit nectare Yestam. Stąd: vo- 
stalis, c, tyczący się >ogini Westy; 
sacra, w dniu 9 czerwca obcho¬ 
dzona uroczystość na cześć Westy; 
virgo Y. lub samo Vestalis, dzie¬ 
wica Westalska, West&lka, kapłan¬ 
ka Westy: było ich z początku 
cztery, później sześć; strzegły 
ognia nieustającego w świątyni 
Westy; poet.: Yestales oculi, nie¬ 
winne. 

Veater, vestra, vestrum, waszt wa¬ 
sza, wasze; rzeczow. de restro im- 
pendite, z waszego majątku; odio 
vestro, z nienawiści ku wam. 

Veatibulum, i, n. przedsionek; 
w ogóle: wstęp, wejście, urbis, 
castrorum, sepulcri; vestibulum 
exsomnis ser?at, wstęp do krainy 
podziemnej; in yestibulo Siciiiac, 
na wstępie do Sycylii; — prze¬ 
noś. początek, wstęp mowy, ve- 
stibula honesta ad causam. 

Vestigium, ii, n. ślad nogi, stą¬ 
pienie, vestigia facere, ponere, 
iść, wstępować, wchodzić; figere 
preinere, zatrzymać się; vesligiis 
aliquem sequi lub conseąui, iść 
w ślad za kim; podobnież: yesti- 
giis instare; także: ślad zwierząt, 
avium, ungulae; trop; 2) stopa, 
podeszwa, a vestigio ad vcrticem, 
od stóp do głowy; także: vestigia 
verberom, ślady, znaki; — prze¬ 
noś. o naśladowania vestigia ali- 
cujns perseąui; yestigiis ingredi 
patriis; cecha, znak, znamię, po 
których można co odkryć, urbis, 
itineris, fugac, proelii, humani 
cultus, semlutis, sceleris, avari- 
tiae; 2) miejsce, gdzio się zostaje, 

stanowisko, eodem. Yestigio ma- 
nere; in suo yestigio mori maile 
quam fugere; także: in yestigiis 
hujus urbis; — przenoś, aj sta¬ 
nowisko, siedlisko, in animi no- 
tione tanąuam in yestigio ropone- 
re aliąuid; bj moment, yestigium 
temporis; stąd: e lub ex lub in 
yestigio, natychmiast, eodem Ye¬ 
stigio, w tymże momencie. 

Ve»tIgop Sre, śledzić, szakać, al- 
te yestiga oculis; causas rerum; 
2) wyśledzić, znaleźć, perfugas. 

Veatimentum, i, n. suknia, odzież, 
calceos et vestimcnta mutavit; ve- 
stimenta dabat pretiosa; 2) po¬ 
krycie, lectus vestimentis stratns. 

Vestlnl, orum, m. lud w Italii; 
stąd: Vestlnus, tyczący się We- 
stynów. 

Veatio, 4. odziewać, minus beue 
yestitus; te muricae tinctae la- 
nae yestiant; yestitum esse pelli- 
bns; ~ przenoś, okryć, terra ve- 
stita floribue; montes vcstiti sil- 
vis; zasadzić, Tabumum olea; 
osłonić, natura oculos meinbranis 
vestivit; przyozdobić, inyenta o- 
ratione v. 

Veatia, is, Ż. suknia , odzież, yeste 
aliąuem contcgere, spoliare; re- 
stem mutare, odmienić odzież al¬ 
bo przywdziać żałobę; 2; pokry¬ 
cie, kobierzec, yestis stragula lub 
samo tjneta super lectos can- 
deret yestis eburnos. 

VeatUu«, us, m. odzienie, suknia, 
yestitum mutare, przywdziać ża¬ 
łobę: ad yestitum suuin redire, 
złożyć żałobę; 2) — przenoś, po¬ 
krycie, Yestitus yiridissimus ripa- 
rum; yestitus densissimns mon- 
tium; ozdoba, concinnitas senteu- 
tiarum yestitu orationis omata. 

Veaulu8, i, m. góra na granicy 
Liguryi 

Ve8uviua, ii, lub Vesevus, i, w. 
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góra wulkaniczna w Kampanii; 
prtgm. Vesevo jugo. 

Vet©panu8* a, tim, stary, dawny, 
hostis; milites vet. lub samo re- 
terani, starzy, wysłużeni, doświad¬ 
czeni żołnierze; stąd: legio 
składający się z żołnierzy wysłu¬ 
żonych. 

Veter&aoo, veter5vi, 3. starzeć się. 
Veter6tor, óris, wi. doświadczony, 

biegły w czćm, in causis prira- 
tis; 2) stary frant, szalbierz. 

Veteratórie, przyst chytro, po 
szal bierek u, dicere. 

Veteratórlua, a, um, chytry, prze¬ 
biegły, ratio dicendi. 

Vetertnua, a, um, do pociągów 
należący; stąd: yeterinarius, a, 
um. odnoszący się do bydląt po¬ 
ciągowych, roboczych, medicina, 
sztuka leczenia bydląt, wetery- 
narya. 

Veteria, przyp. 2. od vetus. 
Vetemósua, a, um, letargiczny; 
ospały. 

Vetemu8, i, m. starość, 2ł śpiącz¬ 
ka; 3) gnuśność, lenistwo, nec 
torpere passus sua regna vetemo. 

Vetitum, i, n. zakaz, rzecz zaka¬ 
zana, nitimur in yetitum; contra 
vetitum. 

Veto, vetui, vefltum, 1. zakazywać, 
zabraniać, nie pozwalać, z tryb. 
bez. (czyn. lub bier.jak przy sŁ ju- 
beoh lub z 4 przyp. i tryb. bez., 
castra vallo muniri yetuit; vetuit 
ad eum quemquam accedere; ze 
spój. ne i tryb. łącz. lub samym 
tryb. łącz. curvetas, ne quis ve- 
lit; vetabo, sub iisdem sit trabibus, 
n poet. i pózn. pisarzy w ogóle; 
także: z 4 przyp. osoby lub rze¬ 
czy retuit me tali voce; vetarc 
bella, majora i t p.; na str. bier.: 
ut a praefecto morum Hasdrubal 
cnm eo yetaretur esse, ie Has- 
drubalowi było wzbronione; acta 

agirnus, quod Yetamnr vetere pro- 
rerbio (dom. agere); vetor fatis; 
poet.: terrae yetiłae; sumo vtto 
używane od trybunów ludu Jako 
oznaka ich sprzeciwienia się; lex 
jubet aut retat; si vetat attfipi- 
ciarn. taaii. 

Vettónefl, um, m. lud w Luzy- 
Vetulua, a, um, podstarzały, gla¬ 
diator, equus, cornix; rztcrjńD. 
yetulus, staruszek, vetula, sta¬ 
ruszka. 

Vetua, vet£ris, stop. wyż. veterior, 
najwyż. reterrimus, stary, paren- 
te 8, senatores, nar es; dawny, con- 
suetudo; fama yeterum malorum; 
yindicare yeterem injuriam; ne- 
czow. aj veteres, um, in. przod¬ 
kowie; u póżn. aut.: dawni staro¬ 
żytni pisarze; b) Yeteres, um, i. 
dawne sklepy wekslarskie na ryn¬ 
ku w Rzymie. 

Vetuflt&s, atis, i. starożytność, hi¬ 
storia nuncia yetustatis; contra 
omnia yetustatis eiempla; 2) dłu¬ 
gotrwałość, d&wuość, possessionis, 
quae retustati condita mandentun 
quae mihi videntur habitura etiam 
\etustatem; dawna zażyłość, przy¬ 
jaźń, conjuncti yetustate, officiis, 
beneyoleutia; magna est vis ve- 
tustatis, cousuetudinis; długie do¬ 
świadczenie, ingenio, vetustat« 
artificio tu facile vicisti; 31 po¬ 
tomność, de me nulla unqnaiB 
obmutescet yetustas; si Udem tan- 
to operi est latura yetustas. 

Vetustua, a, um, dawny, od da¬ 
wna trwający, mos; hospitium; 2) 
starożytny, scriptores; 3) przesta¬ 
rzały, multo tamen yetustior et 
horridior ille 

Vexatio, ónis, gwałtowne wzru¬ 
szenie , wstrząśnienic; 2) przykrość, 
yulneris; trapienie, corporis; 3) drę¬ 
czenie , zło obchodzenie się z kun, 
sociorum. 
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Vexfttor, Cns, w. dręczyciel, na¬ 
ruszający spokojność, reipublicae, 
urbis. 

Vexi, patrz veho. 
VexUlarius, ii m. chorąży, w licz. 
ran. vcxillarii, w czasach cesar¬ 
stwa, żołnie]7.e wysłużeni, którzy 
od zwykłych robót żołnierskich 
byli wolni, mieli swoją chorą¬ 
giew i stanowili część legionu. 

Vexillum, i, i». chorągiew woj¬ 
skowa; 2) żołnierze należący do 
jodnćj chorągwi, vexiilum centom 
octoginta sex milites crant; 3) 
chorągiew czerwona, którą nad 
namiotem wodza rozwijano jako 
znak do boju, vexillum propone- 
re, tollere. 

V©xo, 1. mocno poruszać, wstrzą¬ 
sać , venti voxant nubila; rates;— 
przenoś, trapić, dręczyć,soUidtu- 
do vexat im pi os; niepokoić, hostes: 
rabować, pustoszyć, fana, agros; 
niszczyć, psuć, civitatis mores. 

Vla, ac, z. droga, gościniec, mi¬ 
litaria, Appia; także: ulica, przej¬ 
ście, sacra: per omnes rias in fo¬ 
rum curntur; — przenoś, a) dro- 

viam aperirc potentiae, lnxu- 
riae; de via decedero: b) sposób, 
środek, zręczność, habet cert&m 
viam: via agendae rei; viam frau- 
dis inire; unam viam saluti esse 
ratus; c) metoda, prawidło, spo¬ 
sób, vitae; per omnes rias leti; 
discendi; viS, porządkiem, meto¬ 
dycznie, dicere, disputare, pro- 
gredi; 21 droga, podróż, yiam fa- 
cere, podróżować; v. multornm 
dierum; fessus de via; de via lan- 
guere; inter viam, podczas podró¬ 
ży; via bidui, tridui, podróż dwu¬ 
dniowa, trzydniowa. 

VUriua, a, nm, tyczący się dro¬ 
gi, lcx (w przedmiocie poprawie¬ 
nia dróg). 

Vlaticufl, a, urn, podróżny, do 

drogi należący; rzeczom, yfaticum, 
i, n. a) pieniądze na podróż; h) 
pieniądze żołnierskie oszczędzone 
w czasie służby, lub ze zdobyczy. 

Viator, óris, tn. podróżuy; 2) ro¬ 
dzaj sług publicznych przy urzę¬ 
dnikach wyższych. 

Vibex. Tcis, «. siniak, pręga, bli¬ 
zna, szram, znak od uderzenia. 

Vibta«, ii, m. imię Rzymskie. 
VIbo, ónls, i. miasto Brucyów, da¬ 
wniej Hippo zwano, Yibo Valen- 
tia; stąd: Yibonensis, do Wibony 
odnoszący się; porów. Valentini. 

Vibro, 1. nadawać ruch drżący, 
chwiać, wstrząsać, membra, vo- 
stes, crines, u poet.; 2) ciskać, 
miotać, wywijając rzucać, hast&s, 
8icasf tela, jaculum, ful mina; yi- 
bratus ab aetliero fulgor, poet.; 
3) drżeć, drgać, tret* vibrant lin- 
guae; 4) o przedmiotach blask 
wydających: migotać, iskrzyć się, 
lśnić się, yibrans gladius; marę, 
quia a solo colluret, albcscit et 
vibrat; — przenoś, o świetnej, sił— 
nćj, piorunującćj wymowie:. De- 
mosthenis non tam yibrarent ful- 
mina, nisi numeris contorta fer- 
rentun oratio yibrans 

Vibulłius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu 

Vlbumum, i, n. kalina. 
vicftnua, a, ora, mieszkający na 

wsi; rzeczom, mieszkaniec wsi. 
Yica Fota, także Vica et Pota, 
me. 2. bogini zwycięztwa. 

vto&rius, a, unr, namicstniczy, 
zastępujący miejsce, tides amico- 
rum: rzeczom. aj zastępca, namiest¬ 
nik; 5) podwładny niewolnika, Yi- 
carius est, qui sen o paret 

Vio&tim, prtysł. ulicami, porząd¬ 
kiem ulic, ambire; po wsiach, 
habitare. 

Vioe, viocmt patrz vicis. 
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Vlcenftnu«, a, ma, zawierający 
dwadzieścia. 

Vic6ni,ae, a, po dwadzieścia vi- 
cenos annoe permanent 

V&oeaixn&riti«, a, um, tyczący się 
dwudziestej części. 

Vioesimus, a, um, dwudziesty; 
tuczów. Ticesima, ac, i. dwudzie¬ 
sta część jako podatek, oplata. 

Vic*tU, m, i. miasto w wyższej 
Italii. 

Vioies, pTZytl. dwadzieścia razy. 
Vioin41i», e, sąsiedzki, ad ricina- 

iem usum. 
Wloinia, ae, L sąsiedztwo, bliz- 

kość miejsca; poet.: sąsiadzi, vi- 
det hunc ricinia tota; u późu. 
pis. podobieństwo. 

Vloimtas, &tis, i. sąsiedztwo, 
blizkość miejsca, in Umbria atque 
in ea yicinitate; sąsiedzi, prin- 
ceps yicinitatis. 

VIotnus, a, um, sąsiedzki, blizko 
mieszkający, znajdujący się, terra 
Yicina mihi; tuczom, sąsiad, są¬ 
siadka, omnes riciui oderunt; — 
przenoś, blizki, nadchodzący, zbli¬ 
żający się, mors; podobny, zbli¬ 
żony, diaiecticorum scientia Yiciua 
ełoąuentiae. 

Viois, jako przyp. 2. Yicem przyp. 
4. vice, 6; w licz. mu. przyp. 1. 
i 4. Yicea, 3. i 6. yicibus, r. i. 
zmiana, kolej, in Yicem, lub in- 
yicem lub samo Yicem, na prze¬ 
mian, jeden po dr u pi m, wzaje¬ 
mnie; per vices, kolejno, z kolei; 
2) u poet.: los, zmiana losu, re- 
gis, fortunae; tuam vicem saepe 
doleo; także w odniesieniu do 
walki: ritare Yices Danaum, uni¬ 
kać bitwy; 3) wzajemność, wy- 
wzajemnienie się, wzajemna przy¬ 
sługa, zawdzięczenie, viccm offi- 
cii praesentis; reddere yicem me- 
ritis i vicem referre, poet.; vicem 
saevitiae reddere, wywzajemnić 

się za okrucieństwo; 4) miejsce, 
urząd, obowiązek, powołanie, czyn¬ 
ność, ne sacra regiae vicis dese- 
rerentur, missis in viccm earum 
quinque milibus, na ich miejsce; 
fungar vice cotis; 5) strona, auam 
vicem officio fnnetus, ze swojej 
strony; G) raz, plus vice simplici- 

Vioissim , przytt. znowu, na od¬ 
wrót, versique Yicissim Rutuli 
dant terga; calcscere vel aprica- 
tione vel igni, aut yicissim um- 
bris aquisve refrigerari; wzaje¬ 
mnie, bano Yeniam pctimusąue 
damusque yicissim; ago farę yi¬ 
cissim. 

Vloifsitddo, tnis, i. zmiana, ko¬ 
lej, fortunae; wzajemność, officio- 
rum. 

Viotima, ae, i. bydle na ofiarę 
przeznaczone, ofiara; — przenoś, 
se yictimam praebero, atać się 
ofiarą. 

Victim*riuc, ii, m. ofiarnik, po¬ 
sługacz przy ofiarach. 

Viotoall, orum, m. szczep Wizy¬ 
gotów nad Dunajem. 

Viotor, óris, m. zwycięzca, Roma- 
ni ox ca pugna victorcs ezeesse- 
runt, jako zwycięzcy: często w ap* 
pozycyi: victor ejcerdtus;—prze¬ 
noś. ten, który cci swój osiągnął, 
victor propositi; v. Sinon; 2) Vic- 
tor. Rzymski przydomek- 

Victória, ae, i. zwycięztwo tak 
w wojnie, jako też i w innych 
względach, victoriam referre ex 
hostc; yictoriam gloriosam consc- 
qui; 2) Yictoria, bogini zwycięz- 
twa i jej posąg. 

Victoriatua, us, m. pieniądz sre¬ 
brny z wyobrażeniem bogini zwy- 
cięztwa, wartości pól denara. 

Vietorióla, ae, i. mały posąg bo¬ 
gini zwycięztwa. 

Victrix# leis, i. zwycięży ciołka, 
yictricos Athenas foro; pnymlo- 
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tnik, rictricia arma, bron zwy- 
cięzka, victrices literae, z donić- 
siem o zwycięztwie. 

Victua, a, urn, imiesl. od vinco. 
Vlotue, us, m. (od vivo) sposób 
iycia, qui eum a pristino rictu 
deduccrent; 2) żywność, pożywie¬ 
nie, pokarm, arma quaeque ad 
victum pertinebant; quotidjaaum 
Yictum removeri jussit; victu uti; 
victum quaerere, rogare. 

Viculua, i, wioseczka, miasteczko. 
Vious, i, m. ulica czyli plac za¬ 
budowany domami, Cyprius, Tus- 
cus; 2) wieś, miasteczko, V. Au- 
gosti, V. Julius. 

VidSlioet, przysł. zapewne, oczy¬ 
wiście, naturalnie; 2) w znacze¬ 
niu ironicznem: rozumie się, na¬ 
turalnie, homo v. timidus et per- 
modestus Yocem consuiis ferro 
non potuit. 

Viden’ vfdesne, poet. 
Video, vidi, vJsum; 2. widzićć, 
bene oculis, longe, longius, acri- 
tct; poet.: obudzić się, jamque 
videnti tempora pingit, przebu¬ 
dzonemu; ujrzeć; zoczyć, spo- 
strzedz, aiiquem lub aliąuid lub 
z 4 przyp. i tr. bez.; ahquem 
z imiesl. cz. teraźn.; widzieć, do¬ 
żyć, doczekać się, ex multis die- 
bua, quos in vita celeberrimos 
laetissiinosąue Yiderit; neque in 
tam multis annis cujusquam ex 
6Ua stirpe fuuus vidit; suo toto 
consulatu somnum non vidisse; 
clarissimas victorias aetas noatra 
vidit; — przenoś. aj o innych zmy¬ 
słach: mugire videbis terram, usły¬ 
szysz, poet.; w odniesieniu do 
umysłu: widzieć, spostrzedz, po¬ 
jąć, aliquid animo v. lub samo 
Yidere; aliquem lub aliquid in 
somuis, per somnnm, per quie- 
tem; somnia v., mieć widzenie 
we śnie; in futarnm; plus; z nast 

4. przyp. i tr. bez.: vidit se ma- 
gno fore periculo, nisi-; etsi non 
eąuum locum videbat suis; ze 
zdaniem względnćm: quum, quid 
potissimum yitarent, non Tiderunt; 
b) na str. bier. zdawać się, mióe 
pozór, uchodzić za co, nisi ad se- 
Yeritatcm propensior Yideretur; 
quod utile videretur; quae qui- 
busdam admirabilia Yidentur; hoc 
longe alio spectabat, atquc Yide- 
ri volebant; z tr. bez. lub z prz. 

i tr. bez. lub z 4 przyp. i tr. 
bez, amens mihi fuisse videor, 
non mihi videtur, ad beate vivcn- 
dum satis posse virtutem; si tibi 
Yidetur, jeżeli jesteś tego zdania, 
jeżeli to uważasz za dobre; tibi si 
videbitur; obi visum cst i t p. 
quum tempus est visum rei ge- 
rendae; quae visa sunt; często 
przy ogłaszaniu rozporządzeń se¬ 
natu lub urzędników ożywano sło¬ 
wa videor, ażeby pokazać skro¬ 
mność w zdaniach i uniknąć nie¬ 
nawiści rozkazującego tonu: majo- 
res uostri Yoluernnt, quae jurati 
judices cognovissent, ea non ut 
e8se facta, sed ut videri pronuu- 
cisrent; consul adjecit senatus 
consuitum, Ambraciam non vide~ 
ri Ti captam esse; pronunciat 
Sthenium literas publicas corru- 
pisse Yideri; 2) przypatrywać się, 
oglądać co; — przenoś, rozważać, 
roztrząsać, brać pod rozwagę, ipse 
viderit; aliquid lub zc zdaniem 
względnem albo pytającem: nunc 
ea Yideamus, quae contra dispu- 
tari solent: ride, quo me indu- 
cas; de aiiqua re; 3; zobaczyć się 
z kim, Yidebis hominem; postarać 
się o co, przysposobić co, ali- 
quid Yideamus cibi: ut prandiutn 
nobis videret; — przenoś, mieć co 
na celu, zmierzać do czego, majus 
ąuiddam: Camillus in utraque 
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Yestra fortuna su Am gloriain \idet; 
troszczyć się o co, mieć o czćm 
staranie, dbać o co, negotia mea 
Yidcbis; yidendum sibi esse aliud 
consilinm; ze spój ut i tr. łącz. 
ut narem idoneam habeas, dili- 
genter videbis; także: yideris, 
quemadmodnm his satisfeceris; ze 
spój. ne itr. łącz.: uważać, strzedz 
się, obawiać się, mieć się na bacz¬ 
ności, ridendum est, ne obsit be- 
nignitas: hoc vide, ne contume- 
liosum sit. 

Vidua» ae, i. patrz viduus. 
Vlduita«, Stis, £. owdowialość. 
Viduo, 1. pozbawiać, ogołacać, nr- 
bein ciubus; foliis Yiduantur or¬ 
ni, poet. 

Viduu«, a, um, pozbawiony cze¬ 
go, wyzuty, z przyp. 6 lub 2 lub 
z przyim. a i przyp. 6 u poet. 
lucns viduus a lumine Phoebi; 
pectus amoris; 2} owdowiały, o- 
wdowiała; rzeczow. wdowiec, wdo¬ 
wa; nieżonaty, niezamężna; 3) o 
drzewach, do których winorośle 
nie są przywiązane, arbor, poet. 
patrz caelebs. 

Vienna, ae, s miasto w Gallii 
narboneńskiej. 

Vi©tuB, a, nm (poet. także: viE- 
tns), zwiędły, skurczony, zmarsz¬ 
czony, membra. 

Vigeni, patTZ Yiceni. 
Vigeo, yigui, 2. być czerstwym, 
silnym, rzeźwym, zdrowym na 
duszy i na ciele, rigent in cor- 
pore vires; riget aetas; yigere mc- 
moria; — przeroś, być w stanie 
kwitnącym, świetnym, być sła¬ 
wnym, n.ićć powagę, dum stabat 
regno incolumis regumque vige- 
bat coneiliis; magnae vignere My- 
cenae; vigcbant studia rei mili- 

taris. 
V łgeaimua, patrz Yicesimus. 
Vigil, rigllis, czuwający, nieśpią- 

cy, czujny, canes, cuatodia; tu¬ 

czów. stróż, Yigiies ejus loci; — 
przenoś, oculi, lucemae, ignis 
cur&e, u poet. 

Vi£ilans, tis, czuwający, czujny, 
oculi; 2) pilny, troskliwy, prze¬ 
zorny, consul. 

Vigilanterł prą/sl czujnie, bacz¬ 
nie. starannie, troskliwie, adml- 
nistr:«re provinciam. 

VigUantift, ae, i. czuwanie, nie¬ 
zmordowana pilność, troskliwość. 

VigU&x, acis, czuwający; — prze¬ 
noś. cnrae, ciągle niepokojące. 

Vigilia, ae. z. czuwanie, niespa- 
nie, Demosthenis yigiliae; 2) straż 
nocna, rigilias agere; y. noetnr- 
nae; 3) czas odbywanej straży 
nocnćj, u Rzymian czwarta część 
nocy, stąd: prima, secunda i t d; 
4) żołnierze na straży będący, v. 
crebras ponere, disponere, cir- 
cuire; urbs Tigiliis mnnita; 
przenoś, troskliwość, pilność, czu¬ 
wanie nad czem, ut yacuum popu- 
lum Romanum mętu nostra wigi¬ 
lia redderemus. 

VigUo, 1. cznwać, nie spać. us- 
que ad lucern; ad multam noctem; 
de multa nocte; ad ipsnm manę;— 
przenoś, a) Inmina Tigilantia (świa¬ 
tło na wieży z latarnią); curae Yi- 
gilantes, troski ciągle niepokoją¬ 
ce, poet.: b) czuwać nad czem, 
mićć staranie, być troskliwym, pro 
a!iquo; ze spój. ne i tryb. łącz. 
Yigila, ne tnam causam deseras; 
2) poet. przech. nieśpiąc czas prze¬ 
pędzić, nocies Yigilantur; czuwa¬ 
jąc wykonać, ligilati labores; quae 
vigilanda viris. 

Viginti, dwadzieścia. 
VigintiTiri, oium, m. zgromadze¬ 
nie dwndziestu mężów ustanowio¬ 
ne od Juliusza Cezara do rozdzie¬ 
lenia gruntów w Kampanii między 
ubogich obywateli; stąd: yigiuti- 
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uj, m. urząd dwudziestu 
mężów. 

Vlćor, óris, silą iywotua, żywość, 
dzielność, igneus est llLU rigor; 
•nimi, ingenii; jurentss etpatriun 
rigor. 

V1Ub# e, tani, fruinentum;—prze¬ 
noś. małój wartości, lichy, mało 
znaczący, obojętny, o żyjących i 
nieżywotnych przedmiotach, si ti- 
bi ńle est mori; Inter riłia habe- 
re; poet: łatwy do nabycia, pha- 
•elua, poma. 

Vllltaa, Itia, i. taniość, niżu ce¬ 
na, annonae; in rilitate, przy nis¬ 
kich cenach; annuf est in rilita- 
te, w tym roku jest wszystko ta¬ 
nie; rilitas in rendendis, taniość 
w pnedawanin; — przenoś, mj 
mała wartość, nikczemność, cor- 
porum; 6) lekceważenie, oni. 

Villter, przjfsL tanio; — przenoś, 
rilissime natua, z niskiego bar¬ 
dzo rodu. 

Villa, ae, i. dom wiejski, posia¬ 
dłość wiejska, folwark; 2) Villa 
pnblica, dom rządowy na polu 
Marsowem. 

viliioo, ire, zajmować sdę gospo¬ 
darstwem wiejskićm, 

VllUoua, a, urn, do posiadłości 
wiejskićj należący; rztczow. wilłi- 
cus, i, m. dozorca gospodarstwa 
wiejskiego, wlódarz; riilica, ae, 
i. dozorczyui, szafarka. 

VillóBUB, a, um, kosmaty, kndłaty. 
Vllieaa, ae, i. mała poidadłość 
wiejska. 

ViUua, i, m. długa sierć źwie- 
rzęcia, kudły. 

Vimen, Inis, m. pręt, rćzga, ga¬ 
łązka giętka, lentum; poet: rzecz 
upleciona, kosz, quornum. 

Vimentum, i, ». r: Timen. 
VlminaliB, e, wydający giętkie 
P^ty, gałązki przydatne do wy¬ 
platania; stąd: Yiminalis collis. 

jeden z siedmiu pagórków Erymu. 
od rosnących tam dawnićj krze- 
wów wierzbowych tak nazwany. 

Vlmineua, a, om, z gibkich ga- 
lązek, pręcików zrobiony, rimi- 
nea togumonta galels im po sita; 
crates. 

Vin rz: risne, od rolo. 
VinAoeus, a, um, winny, od wi¬ 
na; rzectoio. rinacenm, i, *. ją. 
derko winnćj jagody; takie nna- 
oea i rinacenm, wytłoczyny z win¬ 
nego grona. 

Vln41^, e, winny, tyczący się wi¬ 
na; Yialiia, inm, *. uroczystość, 
podczas którój wino Jowiszowi 
ofiarowano, 22 kwietnia i 19 sier¬ 
pnia. 

Vin4rtue, a, nm, winny, należący 
do wina; rinarinm, ii, 
n. naczynie do wina. 

Vin<rib£Ui, e, łatwy do pokonania, 
dający się zwyciężyć. 

Vlnolo, rinii, rinctum, 4. wiązać, 
przewiązać, otoczyć, foenum, pe- 
des soleis; sura co th urno alte: 
tempora noria floriboa; poet: bo- 
ves rincti cornua rittis; 2) krępo¬ 
wać, mann* poet terga; aliąuem 
rinctum reduci juasit ad dominom; 
qua rinctum antę se Thyuin age- 
bat; tribus catenis rinctus; — 
przenoś, ująć, zmorzyć, rinctos 
somno truoidandos tradidere; krę¬ 
pować, ritis (rinum) olim rinctu- 
ra linguam, poot; oczarować, lin- 
guas et ora, poet; zobowiązać, 
skrępować, rinctus obsequio; ejus 
religioni rinctus; wzmocnić, za¬ 
bezpieczyć, oppida praesidio; o 
mowie: spajać, ściśle połączyć, 
nadać tok przyzwoity co do szy¬ 
ku wyrazów, sententias, rerba; 
membra orationis numeris: poe- 
ma riuctum; ograniczyć, ukrócić, 
powściągnąć, utrzymać w porząd¬ 
ku, sereris legibus aliąuid. 
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Vlnoo, Tici. rictum, 3- zwyciężyć, 
otrzymać zwycięztwo, pokonać, 
omnes gravi proelio; urbem pu- 
gnando; alitjuem in certamine; 
ricras, pokonany; — przenoś, a) 
opanować, stać się panem czego, 
u poet.: viribus ramom; aeąuora; 
o pochodniach: noctcm flammis, 
rozpędzić ciemność nocy; o drze¬ 
wie: multa secula darando, prze¬ 
trwać; o urodzaju: prorentu hor- 
rea, przepełnić stodoły; mendo 
vici mea fata, żyłem zbyt długo, 
nad zakres dni mnie przeznaczo¬ 
nych; victus somno, sopore, zmo¬ 
rzony snem; ubi a^ra vincere sum- 
mum arboris haud ullae jaćtu po- 
tuero sagittae, żaden rzut strzał 
nic mógł przewyższyć 6zczytu 
drzewa; bj pokonać, przezwycię¬ 
żyć, animum, radonem, natatam 
studio, difficultates, invidiam, 
iram v superbiam i t p.; rincit do- 
lor consilium; spes metom i t. p.; 
o osobach: zmiękczyć, zmienić 
czyje myśli, do ustępstwa skło¬ 
nić, zniewolić, aliquem; yictus 
consilio, victa literis; Yictus pa- 
tris precibus; także: aliqnemznast. 
ut i tryb. łącz.; często: Yictus, 
powodowany, uniesiony, amore, 
ira, poenitentia, officio, necessi- 
tate i t. p ; poet.: victus animi, 
uniesiony żądzą; cj przewyższyć, 
celować, terrae magniindinem; o- 
pinionem, ezspectationem oinuium; 
omnes cura, vigilantia, patientia, 
calliditatc et celerit&te ingenii, su- 
periores gloria; ceteros eloquen- 
tia; ahquem pnlchritudine, studio, 
odio; d) dowieść, przekonać, z 4. 
przyp. i tryb. bez. id me cupere, 
dicendo rincere non possum; ea, 
z uast. zdaniem względnćm; hoc, 
z uast. ut i tr. łącz.; 2) nieprzech. 
mieć wyższość, przewagę, zwy¬ 
ciężyć w wojnie; v. acie, bello 

proelio lub samo rincere; poet: 
bella, Olympia (na igrzyskach 
Olimpijskich); przez co, jakim 
sposobem: eiephantonm auzilio, 
operibus, rirtute i t p.; u późn. 
pis., yincendo per bella gravissi- 
ma usque ad Oceanom Britanni- 
cum prooeasit, gdy w ciągn walk 
uporczywych otrzymał przewagę; 
w sporze sądowym; wygrać (o po¬ 
wodzie: jndicio, sponsione o 
pozwanym. judicium, sponsioneml 
stąd także: vicit in consilio sen- 
tentia, zdanie wzięło przewagę; 
yicit in senatu pars illa; ricimus, 
wygraliśmy, dopięliśmy zamierzo¬ 
nego celu, spełniło się nasze ży¬ 
czenie, cui si in urbe tuto esse 
lice bit, ńcimus; Yloisti, przyzna¬ 
ję ci słuszność, dobrze mówisz. 

Vinoulum i vinclum, i, n. to co 
służy do wiązania, przewiązka, 
powróz, lina, nodos et rincula 
linea rupit: tunicarum vincla rc- 
)axat; kajdany, rincla lcvare; wię¬ 
zienie, in Tincula conjicere, du- 
cere; e vinculis publicis effuge- 
re; — przenoś, a) to co hamuje, 
powściąga, więzy, hamulec, ex 
corporis Yinculis evolarc; v. cupi- 
ditatis. b) związek, spójnia, mol- 
lit penuarum nncula, ceras; vin- 
culis propmquitatis coujunctus; v. 
hdei; beneticium et gr&tia sunt 
Yinoula coucordiae. 

Vindóllciv orum, m. lud Germa¬ 
nii nad Dunajem na północ wzglę¬ 
dem Retów. 

Vlnd6mia, ae, z. winobranie; poet: 
winogrona, co q tutor Yindemia 
sazis. 

Vlndemi4tor, firis, m. utrzymują¬ 
cy Winnicę, trudniący eio wino¬ 
braniem, winiarz. 

Vtndemi6Ut ae, ż. małe winobra¬ 
nie; — przenoś, grosz ciężko za¬ 
pracowany, oinuea meas Yindemio- 
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Im eo reaerro, ut illud subsidiuia 
senectutis parem. 

Vlndenutor, = vindem3ator. 
Vindex, Icis, «. i z. obrońca, wy¬ 
bawca, wybawicielka, oswobodzi- 
cłel, oswobodzicicłka, aeris alie- 
ni, iujuriae, periculi, libertatis, 
majeatatis; nisi dignus Tindice no- 
dua inciderit, ieieli nie zajdzie 
waina przeszkoda, niebezpieczeń¬ 
stwo wymagające odpowiedniego 
wybawcy: 2) mściciel, mścidełka, 
Famę rindices facinorum; v. con- 
jurationis. 

Vlndio&tlo, Cnls, L sądowe docho¬ 
dzenie, poszukiwanie prawa do ja- 
Łidj rzeczy; obrona w tym przed¬ 
miocie. 

Vindiclae, arom, i. sądowe po¬ 
szukiwanie prawft do jakiej rzeczy, 
lis Tindiciarum; 21 wyrok sędzie¬ 
go w tym przedmiocie. 

Vbidjtco,. 1. sądownie dochodzić 
jakiśj własności, domagać się cze¬ 
go prawnie, np. wolności niewol¬ 
nika; stąd: wyzwolić ze stanu nie¬ 
wolniczego, in libertatem: aliąuem 
ad suos; aliąuem ah aliąuo; w o- 
góie: aj domagać się, upominać 
się o co, przywłaszczać sobie co, 
nonnulla ab imperatore miles, plu- 
rima rero fortuna Tindicat; Chii 
suam (Homerum) vindicant; rideor 
id meo jurę vmdicare; oznniapro 
snis; decas belli ad se; słbi re- 
gnum; Syriam sibi; albo: uwol¬ 
nić, oswobodzić, patriam a ser- 
ritute in libertatem; b) wziąć 
w opiekę, bronić, zachować, ali¬ 
ąuem a yerberibus, ab unoo, a 
crucis terrore, a molestia, a labo- 
re, a periculo i t. p. se de ali¬ 
ąuo; aomam suam a solitudine; 
terram a populationibus; ab hac 
uecessltate vo9 fortuna Tindicat; 
2) karać, dolum malum legibus; 
maleficia acerrime, seditionem; 

consensioneizi improborum; conju- 
r&tiones; stąd: rind. in aliąuem; 
także: samo rind., nisi vos rlndi- 
catis; mścić się, conatus perditos 
alicujus; patris mortem; injurias 
su as mann; ad injuriam soceri 
▼indicandam: interitum alicujus; 
in quos eo grarius C&esar mdi- 
candum statuit: in iii o injuriam 
soluti foederis; ofiensas suas ense. 

Vindict&, ae, i. zemsta, facifis 
Tindicta est mihi; 2) oswobodze¬ 
nie, uratowanie, vitae hujus; ii- 
bertatis; 3) obrona, legis; 4) pięt, 
laska, którą pretor dotykał się 
niewolnika przy udarowaniu go 
wolnością. 

Vinea, ae, i. winnica; — pTzenoś. 
dach ochronny, którym żołnierze 
przy dobywaniu miasta osłaniali 
się od pocisków nieprzyjaciół. 

Vinetum, i, n. winnica; przysło¬ 
wie: Yineta sua caedere, sobie 
samemu szkodzić. 

Vinitor, óris, *. winiarz, zajmują¬ 
cy się winobraniem, maturae vi- 
nitor UTae. 

Vinolentl5, ae, z. nieumiarkowa- 
ne używanie wina; pijaństwo. 

Vinolentua, a, um, pijany, winem 
upojony, także: oddany pijaństwu; 
furor jako skutek; medica- 
mentum v., zaprawione winem. 

Vindsust a, um, pijany, upojony 
winem; takie: oddany pijaństwu; 
convivia gdzie się pije wiele 
wina. 

Vinum, i, a. wino; 2) picie win*, 
pijatyka, in vino tempus consu- 
mere; per rinum, ad rinum. 

Vióia, ae, ż. fijołek; poet: kolor 
fioletowy, tinctus viola pal lor. 

VIolabiIia, e, mogący być zgwał¬ 
conym, znieważonym, non riola- 
bile nu men. 

OTolŁoeus, a, um, fijolkowy. 
Vioiirium, ii, n. miejsce, gdzie 

i 
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rosną fi jolki, poet: fijolki; irrl- 
guum bibant Yiolaria fontem. 

Vlolatio, onis, i. zgwałcenie, znie¬ 
ważenie, templi. 

Violator, óris, m. gwałciciel, znie- 
waźyciel, juris gentium; templi- 

Vlólen*ł tis, gwałtowny, nicpo- 
wściąguiony. 

Violenter, przyslL gwałtownie, po¬ 
rywczo, quaestionem exercere: re- 
tortis riolenter undis. 

Violentia, ae, i. gwałtowność, po¬ 
rywczość, hominis; dzikość, ea- 
dem Yiolentia vnltu. 

Vlolentua, a, urn, gwałtowny, po- 
pędliwy, burzliwy, Eurus, amnis, 
ira, impetus. 

Vlólot 1. pustoszyć, niszczyć, ne- 
mus securi; urbem; zgwałcić, 
zhańbić, zbezcześcić, znieważyć, 
jus, loca rcligiosa, amicitiam; 
quum a Dionysio Yiolatus esset; 
osławić, cristimationem absentis; 
razić, aliqitem, oculos; kaleczyć, 
ranić, vio!avit Pentbea thyrso; far¬ 
bować, ebur ostro. 

Vipera, ac, z. żmija, u poet.: wąż, 
jaszczurka: — przenoś, człowiek 
niebezpieczny, in sinu atque in 
deliciis Yenenatain illam viperam 
ha ber e. 

Vipereus, a, um, żmijowy, wężo¬ 
wy, cames, fauces; poet.: żmije na 
sobie mający, vipereum crinem 
yittis inncza cruentis. 

Vljw inius, a, um, imię Rzym¬ 
skiej familii. 

Vir, vTri, m. 1) mężczyzna; 2) mąż, 
małżonek; 3) w wojsku; zwykle 
w licz. mn. viri, piechota, omnem 
ripam equites.virique obtinentes; 
stąd: ?ińs equisque, całą silą; 
4) mąż z to warzy szącemi przy¬ 
miotami ińęztwa, dzielności, sta¬ 
łości , mocy charaktaru, piane vir; 
si Tir esse rolet; si quid in Flac- 
co Yiri est , Tir virum legit, wy¬ 

biera sobie podobnego; 5) poet.: 
w licz. mn. ludzie. 

Virago, Inis, i. dziewica mająca 
coś męzkiego w cbarakTcrze, bel- 
lo metuenda virago fo Palladzie). 

Virbiu>, ii, m. przydomek Hip 
polita i jego syna. 

Virens,tis, zieleniejący się, mons 
ilicibus virens; — przenoś, kwi¬ 
tnący, młodzieńczy, św jeży, rzeźwy. 

Vireo, 5re, zielenić się, być zielo¬ 
nym, frondę rirere nova;—prze¬ 
noś. być rzeżwym, czerstwym, 
dnm yirent genua. 

Vire«, ium, i. patrz vis. 
Viresco, vimi, 2. zielenieć, star 

wać się zielonym, grami na. 
Viretum, i, n. miejsce zarosłe tra¬ 

wą, okryte zielonością, riretane- 
morum. 

Virga, ae, L gałązka, latorośl, 
zraz do szczepienia; 2) rózga do 
bicia; w licz- mn. yirgae, pęki 
rózg przy toporach, które nosili 
liktorowie, poro w. f&scis; rirgis 
caedi; 3) rószczlca czarodziejska, 
aurea; tetigit summos capillos tir- 
ga; — przenoś, pręga, pasek ko¬ 
lorowy na materyi, na sukni, pur- 
pureis tingat sua corpora Yirgis, 
poet. 

Virgatua, a, um, pręgowaty, w pa 
ski, virgatis lucent sagulis. 

Virgetumf i, n. krzak. 
VirgeuaT a, um, z chróstu, z prę¬ 
cików zrobiony 

Virgiliae, patrz Yergiliae. 
Virgiliust ii. imię Rzymskićj 
familii; stąd: Virgili5nus, a, um, 
należący do Wirgiliusza, Yersus. 

Virginalia, e, dziewiczy, panień¬ 
ski , habitus et restitus; yerecundia. 

Virgineua, a, dziewiczy, panień¬ 
ski, vultus, ruhor, sagitta fiigi- 
ginea (Dyany). 

Virginltas, atis, l panieństwo 
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Vb*lniiiit at nazwisko Rzymddój 
familii. 

tui*, L dziewica, panna, 
£lia Yiigo, córka niezamężna; n 
poet takie: młoda mężatka, vir- 
go felii, o Pazyfai; — przenoś. 
ą) Yirgo, panna, gwiazdozbiór, 
bj Aqua Virgo lub samo Yirgo, 
woda czysta i bardzo zimna przez 
M. Agryppę rurami sprowadzona 
do Rzymu, której źródło przez 
dziewczynę było odkryte. 

Vlrguia, &e, i. rózeczka, laseczka; 
divina, czarodziejska 

Virgultum, i,*, krzak; chrościna, 
stąd: virguitus, a, um, krzakami 
zarosły, consedit in valle virgulta 
nemorosaque. 

Vłrgunoula, ae, z. dzieweczka, pa¬ 
nieneczka. 

Viridirlum, ii, w. ogTód dla roz¬ 
rywki, dla przechadzki. 

Viridla, e, zielony, zielonawy, tra¬ 
wiasty, żółtozielony, viridissima 
grane ine ripa; Yiriui se gramine 
Yestit; mons t.; o morzu, rzekach 
i o tem co się w nich znajduje: 
modro zielonawy, Yirides aquae; 
v. Mincius; v. Nereidum cornae; 
rzćczow. viridc, is, «. zieloność; 
w licz. mn. viridia, zielone drze¬ 
wa, rośliny, ogrodowina; — prze¬ 
noś. świeży, czerstwy, rzeżwy, ju- 
venta; cruda deo viridisque se- 
nectus, u poet; rztczow. yiridio- 
res junioresque, u późn. pis. 

yiriditas, filis, ż. zieloność, pra- 
torum; hcrbescens viriditas; — 
przenoś, czerstwość, rzeźwość, ży¬ 
wość, senectus aufert yiriditatem. 

Virido# ire, zielenić się, być zie¬ 
lonym; Yindans, zielony; także: 
viridari, stawać się zielonym, 
poet. 

VirUiat e, męzki, stirps, sezus; 2) 
pars v., uczestnictwo, obowiązek, 
udział, część, która na każde¬ 

go w szczególności przypada; stąd: 
est aliqua mea pars riril., mam 
w tóm udział, mam obowiązek; 
pro ririli parte, ile pojedyncza 
osoba wykonać może, pro t. par¬ 
te defendere; — przenoś, silny, 
mężny, dzielny, wytrzymały, in- 
genium; animi matrona viriJir, pa¬ 
ram Tirile, nie po męzku. 

Vlrilitaa, atis, i. moc, siła męzka. 
Viriliter, przysl, po męzku, od¬ 
ważnie, stale, facere. 

Virltim, przt/sł. na każdego z oso¬ 
bna, ile każdemu przypada, agrum 

distribuere; 2) szczególnie, 
osobliwie, quod legeret tereretquc 
Yiritim publicus usus, coby czy¬ 
tali podając sobie z rąk do rąk. 

Viró«ua, a, nm, pełen szlamu, 
nieczystej wilgoci; mający mocny 
zapach albo śmierdzący. 

Virtu«, utis, i. siła, dzielność męz¬ 
ka, animi virtus corporis yirtuti 
anteponatur; 2) w wojnie, w nie¬ 
bezpieczeństwie i w ogóle: w tru- 
duem, przykrem położeniu: męz- 
two, waleczność, odwaga, śmia¬ 
łość, stałość, t. rei militaris; v. 
bellandi; virtute princeps; nisi 
virtute et animo restitissem; 3; 
w spokojnych okolicznościach: cno¬ 
ta, cnotliwość, cnotliwe postępo¬ 
wanie, szlachetny sposób myśle¬ 
nia, oderunt peccare boni virtutis 
amore; omnes rectae afiectiones 
virtutes appellantnr; 4)—przenoś, 
o zwierzętach i przedmiotaah nie¬ 
żywotnych: dobroć, zdatność, moc, 
arboris, equi virtus; narinm; b) 
Virtus, jako bóstwo u Rzymian 

Virus, i, n. wilgoć kleista; 2) jad, 
właś. i przenoś, malum viras ser- 
pentibus addidit atris; virus acer- 
bitatis. 

VU, z. (w przyp. 2. Yis, 3. ń, 
w 4. vim, w 6. vi, w licz. mn. 
vires i t. d.), siła, moc żyjących 
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i nieżywych istot, equorum, mor- 
bi, fluminis; 2) gwałt, gwałto¬ 
wność, hostium, tempestatii; flam- 
mae; vi lub per vim, gwałtem, 
silą; — przenoś, mnóstwo, mno¬ 
gość, wiele czego, jumentorum, 
canum, rauunculorum, telorum, la- 
crimarum; auri argeutive, puiveris; 
3) w 1. mu. vires, siły wojenne, 
wojsko, satis firium ad certamen;— 
przenoś, a) moc, siła, wpływ, 
działanie, skuteczność, orationis, 
oratoris, ingenii, conscicntiae; fim 
m&dmam habere ad aliąuid; b) 
znaczenie, istota, natura, amici- 
tiae, Tirtutis; znaczenie wyrazów, 
myśl, nominis, Yerborum; quae 
fis vocibus subjccta sit 

VUcAtus, a, um, lepem namazany. 
Viaoera, patrz fiscus. 
Vi*oer4tio, ónis, z. podarek dla po¬ 
spólstwa w mięsiwie. 

vucum, i, n. jemioła, krzew; 2) 
lep z jemioły na łowienie ptaków. 

Visou8, 5ris, zwykle w licz. mn. 
vi8cera, um, n. wszystko, co jest 
pokryte skórą w zwierzęciu, mię¬ 
so , tergora doripiuut costis et fis- 
ceranudant; f. boum; solida tau- 
rorum fiscera traxit; — przenoś. 
a) dzieci, potomstwo, diripiunt 
arldae fiscera nostra ferae; b) 
wewnętrzna cześć jakiój rzeczy, 
montis; reipublicae; itum est in 
viscera terrae, poet.; inhaeret in 
yisceribus malum; haerens yisce- 
ribus nobilissimae cmtatis; c) pie¬ 
niądze, majątek, t. aerarii; de 
fisceribus tuis. 

Viaendus, a, um, wart widzenia. 
Visio, ónis, i. widzenie, patrzenie, 

oglądanie; 2) widzenie, obraz fan¬ 
tastyczny, adventitia: 3) wyobra¬ 
żenie, veri et falsi ; doloris. 

VlsIto, 1. nawiedzać, odwiedzać 
kogo, fisitasset eum Carneades. 

vi3of fisi, visum, 3. widzióć, o- 

glądać, tants fuit omnium M* 
speotatlo fisendi Alcibiadis; undi- 
que fisendi studio Trojana jufen- 
tus circumfusa ruit; 2) nawiedzać 
kogo, zwiedzać, ąuendani folo fi- 
sero; Octafii domus quuin rulgo 
fiseretur. 

Viaum, i, n. rzecz widziana; 2) 
obraz fantastyczny. 

Visus, us, »». wzrok, zmysł wi¬ 
dzenia, obire omnia visu; 2) rzecz 
widziana, widok,zjawisko, inopi- 
no territa visu. 

Vita, ae, s. życie, fitam degere, 
agerc, vivere; vita frui, żyć; e 
vita discedere, e vita lub vita oe- 
derc, ritam ponere, amittere, 
umrzćc; 2) wyraz pieszczoty: mea 
Tita! moje życie! 3) dusza, cień, 
tenues sine corpore fitae, poet; 
4) sposób życia, f. rusticaj eer- 
pit per omnium Titas; 5) żywot, 
opisanie życia, życiorys, vitae fi- 
rorum, imperatorum- 

Vlfcabilis, e, wart unikania. 
Vitabundus, a, um, unikąjący, 
castra hostium; ipse quasi vita- 
bnndus per salmosa loca incedcbat. 

e, żywotny, potrzebny do 
życia, utrzymujący życie, auras 
vitales carpcre, oddychać, życ, 
quod vitale sit, co życie utrzymu¬ 
je; — przenoś. Ylta fitalis, praw¬ 
dziwe, rzeczywiste życie, poet. 

Vit*tio, ónis, z. unikanie, chronie¬ 
nie się, doloris, periculi. 

Vifcellla, ae, z. miasto Ekwów 
w Laeyum. 

Vitellius, a, nm, nazwisko Rzym 
skiój familii; stąd: VitelliSnus, 
a, um, tyczący się Witelliusza. 

ViteUu«, i, m. cielątko; 2) żółtko 
w jaju. 

Viteus, a, um, z winorośli, z win¬ 
nych jagód; poet.: fitea pooula, 
wino. 

VltloiUa, ae, £ mała winorośl. 
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Vitlg!neus, a, um, z winorośli. 
Vltil!ffo# Tnis, L plamy na skórze, 
wysypka. 

VitIUsf e, upleciony z pręcików. 
Vltilltigo f Sre, przymawiać, przy¬ 
garnąć, czernić, kłócić się, pienlać; 
stąd: YitilitigStor, Cris, tn. pieniacz, 
oszczerca, potwarca. 
ritio, X. zepsuć, uszkodzić, lues 
vitiaverat auras; curis Titiatum 
corpus amaris, poet.; 2) sialszo- 
wać senatus consulta; yitiatam 
memoriam fnnebribus laudibus es- 
se reor; 3) zniweczyć, auspicia; y. 
diem, przez obwieszczenie złowro¬ 
gich przepowiedni (obnunciatio), 
uznać dzień jaki za niewłaściwy 
do odbywania czynności publicz¬ 
nych: 4) zgwałcić, zhańbić. 

Vltióae, przysł. błędnie, opacznie, 
ooncladere; 2) bez należytej wieszcz¬ 
by, przeciw wskazaniu wieszczby, 
legos ferre. 

Vitióaitas, Jtis, Ł skażenie, wada, 
zepsucie. 

Vittóuu8, a, um, zepsuty, skażony; 
2) v. consul, nieprawnie, bez na¬ 
leży tćj wieszczby obrany; 3) wy¬ 
stępny, zepsuty moralnie, zły, vi- 
ta; mox daturos progeniem vitio- 
siorem. 

Vitis, is, z. winorośl; takie: ga¬ 
łązka z winorośli; u poet. i w o- 
góle u póżn. pis.: laska albo pręt 
z wirnój macicy, którego używali 
setnicy w wojsku; przestęp, rośli¬ 
na, alba, nigra. 

VttI*Rtor, 6ris, m. zasadzający 
winorośle. 

Vltlum, ii, n. wada, zepsucie, 
uszkodzenie, in corpore; in tecto, 
in parletibus, aquae capiunt vi- 
tiurn; v. castrorum, niekorzystne 
położenie; 2) uchybienie przeciwko 
wieszczbie, tabernaculum vitiocap- 
tum; narigare yitio t żeglować, nie 
poradziwszy się wieszczby; 3) prze¬ 

V! tup &r*ti o 

szkoda, comitiorom solom y. est 
fulmem; id igitur obrenit Yi- 
tium; — przenoś, występek, wa¬ 
da, przestępstwo, wykroczenie, 
alicui vitio dare; Yirtus est fuge- 
re Titium.. 

VitoJ 1. unikać, chronić się, strzedz 
się, właśc. i przenoś, tela; suspi- 
ciones; sapiens, vitatu quidque 
petitu sit melius, causas reddet 
tibi; ut yitemus oculos hominum, 
si linguas minus facile possumus; 
se ip8Um v., nie być zadów olnym 
z siebie samego; z nast. ne i tr. 
łącz., także: z tr. bez. poet. 

Vitreu8, a, um, szklanny, ze szkła;— 
przenoś, poet. a) jasny, błyszczą¬ 
cy, przezroczysty, unda, ros; pięk¬ 
ny, Circe; b) kruchy, & stąd; nie¬ 
stały, fama. 

Vitriou8, i, ta. ojczym. 
Vitrum, i, n. szkło; 2) farbownik, 
roślina, se Britanni vitro infi- 
ciunt. 

Vitta, ae, i. przepaska na głowę 
kapłanów, kapłanek, poetów, dam 
Rzymskich; zdobiono nią także 
bydlęta ofiarne i ołtarze; osoby 
błaga jące o opiekę, o miłosierdzie 
przewiązywały nią rószczki trzy¬ 
mane w ręku, vitta comptos prae- 
tendere ramos; praeferimis mann 
Tittas; stąd: vittatus, a, ozdo¬ 
biony przepaską. 

Vitula, ae, i. krówka nie mająca 
jeszcze roku, jałówka. 

Vltularift via, ae, i. droga koło 
Arpinum miasta w Lacyum. 

Vitulinus, a, um, cielęcy; rztcztw. 
yjtulina, ae. z. lub orum, n. cie¬ 
lęcina. 

Vitulus, i, w. cielę, ciołek; mó¬ 
wi się także o młodych koniach, 
wielbłądach, wielorybach. 

Vituper&bilis, e, naganny, naga¬ 
ny godny. 

Vitup$rótio, Cnis, 4. nagana in 
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Yituperaiionem venire, cadere, ai- 
tuper&tionem subire; Yituperatio- 
nee effug^re; eam rom tibi ritu- 
perationi ibre. 

Vituperttor, Cris, m. ganicie!, 
Vituperium, ii, n. nagana. 
Vitiipóro, 1. ganić, przy ganiać, 
consilium; przysłonie: v. coelum, 
ganić to, co wszyscy chwalić po¬ 
winni. 

Viv&rium, ii, tu źwierzyniec, sa¬ 
dzawka; — przenoś. exdpinnt se¬ 
nes, qnos in nraria mittant, wa¬ 
bią, przynęcają starców, aby ich 
na wędkę złapać (z nich korzystać). 

VTvax, Łcis, mocno, długo utrzy¬ 
mujący się przy życiu, PhoenŁr, 
pater, anus, heres rWacior; 2) 
długo trwały, apium, silra ?iva- 
cis olivae; gloria; carmine sit y4- 
Tax rirtus; 3) ożywiony, snlfura, 
palące się silnie; 4) ożywiający, 
semina rerum vivaci nu tri ta solo 

Viv6BCo, vixi, 3. nabywać życia, 
stawać się żywym. 

Vividus, a, um, pełen życia, oży¬ 
wiony. silny, &emma (pączek); bel- 
lo vi\ .da dertra. 

Vivir&dix, icis, 2. płonka do za¬ 
sadzenia z korzeniem 

Vivo. vixi, Yictum, 3. (poet vi- 
aet rr vixisset), żyć, w szczegół 
a) % bliższem określeniem, a mia¬ 
nowicie : cum aliquo, obcowac, 
mićć przyjaźń, zażyłość, cum eo 
conjuncte vixit; familiariter cum 
aliquo; quibuscum conjtmctissime 
?ixerat; secum v., żyć tylko dla 
siebie, się tylko zajmować 
z oznaczcnjm miejsca: żyć gdzie, 
znajdować się, przebywać, miesz¬ 
kać, Syracusis, in Thracia, in 
pompejano; z przyp. 6 przedmio¬ 
tu, który służy do życia, utrzy¬ 
mania aię: żyć czćm, żywić się, 
piscibus atque ovis; came, lacte, 
corflce, rapto lub ex rapto; ńvi- 

tur parro; v. de lucro, źyó z czy- S laski; z oznaczeniem sposobu, 
sie żyje: bene, natura© eon- 

Yenienter, luiuriose, aapienter, 
om ni u m odio; yIyo misenimus; 
mite fortes; sic vivitur: intenui 
pecunia; in serritute; in literis; 
sub rege; nakoniec rodzaj przy¬ 
sięgi : ita Tivam, ut maximos sump- 
tus facio, niech tak żyję, jak to 
prawda, źe-, ne vivam sl-, niech 
nie żyję, jeżeli-; Ó) żyć, używać 
życia, mićć czas swobodny, quan- 
do YlYemus; stąd: vive, vivite, 
prry pożegnaniu, bądź zdrów, 
bądźcie zdrowi; żyj szczęśliwy; c) 
trwać, nie ginąć, ejus mihi vivit 
auctoritac; vivunt scripta; mit 
sub pectore Yulnus, poet; także: 
o drzewach, roślinach: vivitvitis, 
utrzymuje się; o ogniu: palić się, 
bene mitis ignes, poet. 

VIvua, a, um, żywy, żyjący, ut 
Cato vix riYUs effugerit; qui quum 
tantum ausus sit pro mortuo, quid 
pro yIto non esset ausus? dla nie¬ 
go za jego życia, gdy żył; także: 
quum vivua filio regnmn tradidis- 
set; vivo dederam, poet fata re- 
posco; viYo Attico, za życia At; 
utroque vivo, za życia obudwóch; 
Hannibale vivo nunquam se sine 
insidiis futuros existimabant, pó¬ 
ki Hannibal życ będzie-; me vivo, 
póki ja żyję; poet.: vivus per ora 
feretur, żyć będzie w ustach wszyst¬ 
kich, wszyscy o nim mówić bę¬ 
dą; — przenoś, aj o obrazach i po¬ 
sągach: do żywego podobny, yi- 
yos ducent de marmore Yultus; b) 
ma tox, mowa ustna, ńva voce, 
ustnie; poet: żywy, plantaria, 
arundo, virga, cespes^, radia; pły¬ 
nący, flumen; świeży flos; oży¬ 
wiający, ros; lucerna, paląca się; 
sulfur, sazum, sanguis, calor, na¬ 
turalny; amor, trwała; c) newno 
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wmn, i, n. ad vi?am persedit 
łmber, wskróś, do żywego, poet.: 
ad Tirum resecare. do żywego; 
stąd: neque id ad vivum resece. 
nie biorę bardzo ściśle: kapitał, 
de vivo est aliquid resdcandum; ni¬ 
hil detrmt dc viro. 

Vix, przysł. ledwie, z trudnością, 
▼ii teneor, quin accurram; 2) 
z nast. quum, zaledwie, tylko co, 
rix ea fatus erat, gcininae quum 
forte columbae venere rołantes; 
z nast et, vix agnorit, et com- 
pellat; vix dum lub vixdum, tylko 
co, vixdum epistoł am iegeram, 
quum-; 3) prawie nic, vix aut 
ne vix quidem. 

Voc&bulum#i, n. wyraz, nazwisko. 
Vocaiia, e, głośny, dający się sły- 
szćć, Orpheus, nympha, t. j, eebo; 
ne quem yocalem practerisse vi- 
deamur, krzykacz; rocalis (dom. 
litera), samogłoska. 

VDctte«, u na, m. Ind w Gallii 
akwitańskiej. 

Voc*tua, us, m. wołanie, zwoły¬ 
wanie, zapraszanie. 

Vooiferor# 1. głośno wołać, krzy- 
czćć, wrzeszczćć, zc zdaniem pyt.: 
Yociferari Decius, quo fugerent; 
aliqnid lub z przyp. 4 i tr. bez.: 
Pontifex yociferari Yicisse Koma- 
nos; stąd: rociferatio, ónis, z. 
krzyk, wrzask. 

Vocito, 1. często nazywać, Demet- 
rius, qui Phalereui rocitattu eet, 
has Graeci ateilas Hyadat rocitare 
suerunt. 

vooo# 1. wołać, nomine qucmqu« 
rocans; szczegół, o) poet wzywać, 
prosić, zaklinać, deos; daos rotie; 
diros in vota ; deos aaxilio; upro¬ 
sić, imbrem rods; także: rentis 
Yocatis, wyjednawszy sobie wia¬ 
try pomyślne; bj często: nazywać, 
na str. bicr. nazywać się, quam 
(urbem) ex nomine sno Bomam 

vocavit; qui Tarquinius rocaretur; 
quae si tu alio nomine tjs voca- 
re: infantem uominc matns voca- 
rit; c) zapowiadać, przepowiadać, 
plufiam vocat comix, poet; 2) od¬ 
woływać, milites ab operibns; po¬ 
woływać do czego, wzywać, przy¬ 
zywać, ad vota et proces; ad ar- 
ma; ad libertatem; ad se; aliquem 
in concionem; senatom lub in sc- 
natum, zwoływać senat; ad con- 
siliuro zwoływać na radę wojen¬ 
ną; pozywać, pociągać, powoły¬ 
wać do sądu, iu jus, in judicium; 
zapraszać, ad conrinum, ad coe- 
nam y. łub samo vocare, eos yo- 
cabat, quorum mores a suis non 
abhorrcrent: v. domum; — prze¬ 
noś. wzywać, pobudzać, ad hel¬ 
ium gerendum; ad studium; in 
spem me vocas, robisz mi nadzie¬ 
ję; wyzywać, divos ad certami na; 
także: hostes nitro lub hostem; 
przyprowadzić kogo lub co do pe¬ 
wnego stanu, położenia, aliquem 
in partem, wciągnąć, przypuścić 
do uczestnictwa; in commune, 
obrócić na wspólny użytek; nara¬ 
zić, in discrimen ac periculum, 
in suspicionem, in odium aut in- 
yidlam; in cńtnen, obwinić; ad 
exitium, zgubić; aliquem ad cal¬ 
cu los, obliczyć się z kim. albo 
powołać do obrachunku; amici- 
tiam ad calculos, w stosunkach 
przyjaźni rachować się zbyt ści¬ 
śle pod względem tego, co się 
otrzymało i wyświadczyło wzaje¬ 
mnie; aliquid in dubium, powąt¬ 
piewać, powziąć o czem wątpli¬ 
wość; in disceptationem, poddać 
pod rozstrząsanle. 

Vocónius, a, um, nazwa Rzym¬ 
skiej familii; jako przym.: do Wo- 
koniusza odnoszący się, lex. 

Vocontii, orum, m. lud w Gallii 
Jfarboneńskićj. 
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yoouia* ae z. fljaby glos* 2) ton; 
3) wyraz, mowa, w znacz. wzgardl.; 
obmowa, szyderstwo; incurrere in 
voculas malevoionun. 

VogesuB, patrz Voeegus. 
Vola, ae, i. dłoń. 
Velaterr&e, arum, i. miasto w Etra- 
ryi; stąd: Volaterramis. a, um, ty¬ 
czący się miasta Wolaterry; Vada 
V port Wołaterry; nemw..\oia- 
terrani, orum, w. Wolaterranie. 

Volaticua, a, cm, ulatujący; - 
przenoś, niestały, zmienny, furen- 
tis ac Tolatici (hominis) impetus. 

Vol&tilia, e, skrzydlaty, latający, 
bcstiae (pt&stwoj; puer (kupi- 
dyn); — przenoś, a) ulotny, pręd¬ 
ki, ferrum, telum, u poet; b) 
przemijający, actas, poet. 

Volfttus, us, m. lot, latanie, agr 
Mistinet rolatus alitom. 

Voicfte, arum, m. lud w Gallii 
Narbnneń.sk i ej, podzielony na V. 
Arecomici i V. Tectosages. 

VoIc&tiUB,a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

VolemuB, a, urn, dłoń napełniają¬ 
cy, pira. 

Volens, tis, chętny, stąd: przy¬ 
chylny, życzliwy; rolentia alicui, 
rzeczy milo, przyjemne komu. 

Voig-f patrz Tuig- 
VoIito, 1. latać tu i owdzie; — 
przenoś, aj unosić się, przesuwać 
się, przebiegać, respiciunt atram 
in nimbo volitare favillam: inti- 
nita vis innumerabilium rolitat 
atomorum; Łinc aliae (stellae) vo- 
lltant; b) o ludziach: a) bujać, 
wałęsać się, in foro, antę otul oś; 
przejeżdżać tu f owdzie, mediis 
in millibus ductores auro rolitant 
ostrożne derori; poet.: per ora 
virum, przelatywać z ust do ust, 
być przedmiotem mowy powszech¬ 
nej, byc chwalonym; jś) występo¬ 
wać g chlubą, wynosić się, in- 

sołentltts, rolitat ot rei; wysoko 
sięgać, być próżnym, wielkie rze¬ 
czy przedsiębrać, homo rolitans 
gloriae copiditate; c) o stanie du¬ 
szy: po trudach odpocząć, myśl 
przerwać, byt bez trosk. 

Voln-# patrz vuln-. 
Vólo, 1. latać, poet.: rol&ntes, pta¬ 
ki;—przenoś. aj najczęściej u poet. 
lecieć, unosić się, rolat vapor ad 
auras; ventus; ful mina per im- 
bres; hasta per aćra; tela utrim- 
quc; naris; fama; Terbum volat ir- 
rcrocabile; curae laqueata circum 
tecta rolantes, b) o ludziach: lecieć, 
śpieszyć, rolat passu alite rirgo. 

Volo, volui, vclle (sis rz: si vis), 
chcieć, życzyć sobie, mieć chęć, 
żądać, z nast. tr. bez. idem Stoi- 
cus esse Tołuit; z 4. przyp. i tr. 
bez.; jucundum se esse yolebat; 
z imiesł.: velle se purgatum; si 
slbi purgati esse Irellent, gdyby 
się chcieli przed nim uniewinnić; 
ze spój. ut i tr. łącz.: volo, ut 
mihi respondeas; lub z samym tr. 
ląęz:: Tellem mihi rescripsisses; 
z 4 przyp.: id quod rolunt; nihil 
minus, qęam-; si quid yellent; ali- 
cujus causa (ornnia), życzyć kouiu 
wszystkiego dobrego; velle ali- 
quem, chcieć z kim pomówić; re- 
lit nolit, scire difficile est, czy 
chce, czy nie chce, trudno się 
dowiedzieć; refer animom sis (zam. 
si vis) ad reritatem; 2) rozkazać, 
postanowić, ałiquid lub z 4 prz. 
i tryb. bez.; stąd formula zwykle 
używana przy podawaniu wnio¬ 
sków ua zebraniu ludu: rełitis, 
jubcatis, ut Cicero-, jako zapyta¬ 
nie: czy lud to przyjmuje, uważa 
za dobre, zgadza się na to; 3) 
mniemać, twierdzić, utrzymywać, 
aliquid łub l 4 przyp. i tr. bez.: 
quod minirne illi rolunt; ego ro¬ 
lo in virtute nm esse quam ma- 
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zimem; si vultis; 4) quid sibi 
Tnlt(res?) co to znaczy?; dic, quid 
vult concursus ad arnnem; quid 
sibi lcx, aut quid verba ista vel- 
lent; quid haec sibi dona volue- 
rant? 

Volo, Ónis, m. ochotnu w wojsku. 
Volsci, ornm, m. Wolskowie, lud 
w Lacyum; in Volecos missi, do 
krainy Wolsków; stąd: Volscus, 
a, um, tyczący się Wolsków. 

VoUinti, orum , m miasto w Etru- 
ryi; stąd: Volsiniensis, e, należą¬ 
cy do tego miasta i Volsinienses, 
ium, m. mieszkańcy tego miasta. 

Volaus, a, um, tmiesł. od vello. 
Voltiniaeł a, um, Woltyński, tri¬ 
bus Toltinia; stąd: Voltinienses, 
ium, tn. obywatele należący do 
tribus Voltinia. 

Voltumna, ae, z. bogini Etruryl. 
Voltumus, patrz Vultumus. 
Voltus, patrz Tułtus. 
Volubilis, e, obrotny, potoczysty, 

toczący się, kręcący się, buium; 
amuis v. labitur in omne aevum, 
poet; — przenoś aj oratio, poto¬ 
czysta; orator, płynnie, wprawnie 
mówiący; h) niestały, zmienny, 
fortuna. 

Volubilitaa, atis, L obrotność, ła¬ 
twość do ruchu kołowego; poet.: 
zaokrąglenie, capitis; — przenoś. 
aj potoczystość, płynność, v. ver- 
borum; wprawa i łatwość do płyn¬ 
nego mówienia, v. linguae; bj nie- 
stałość, zmienność, fortunae. 

VoiubilIter,j3«y$J. potoczysto, płyn¬ 
nie, funditur volubiliter oratio. 

Volucer, Tolucris, volficre, lotny, 
skrzydlaty; rzeczow. Yolucris, is, 
ptak; — przenoś, aj unoszący się 
w powietrzu, fumi, nebulae; chy¬ 
ży, szybki, lotny, sagitta, arundo, 
currua, equus, nuncius; somnus, 
dictum; nihil est tam volucr« 

quarn maledictum: b) niestały, 
zmienny, dies, fama, fortuna. 

Volucra, ae, z. gąsienica. 
Volucriaf is, i. patrz volucer. 
Volumen, Tnis, n. wszystko, co się 
zwija, skręca, zwój; stąd: książka, 
dzieło piśmienne (bo u dawnych 
książki były zwijane na walec), 
annosa volumina; magn tudo volu- 
minis; sezdecim Tolumina epistola¬ 
rum (Ciceronis); 2) kłąb, krąg, ni- 
gTi Yolumina fumi; o wężu: septem 
Tolumina traxit; sinuat immensa 
volumine terga; per magna volu- 
mina l&bcns; także: juncto rolu- 
mine serpunt; zagięcie, zakrzy¬ 
wianie nóg w biegu konia, slnuet 
ałterna volumina crurum, poet: 
obrót, obracanie się, krążenie, si- 
derum. 

VolnmniUB, a, um, imię Bzym- 
skitsj familii. 

Volunt&rlus, a, um, dobrowolny, 
chętny; miles v. luh samo toIuu- 
tarius, ochotnik; v. mors, samo¬ 
bójstwo. 

VoIuntaa, atis, i. wola, chęć, vo- 
luntate, z własnćj woli, chętnie, 
dobrowolnie; ex lub de mea vor 
luntate, podług mego życzenia; 
2) sposób myślenia, usposobienie 
serca, yulgi mutata est toIoo- 
tas; confisus municipiorum volun- 
tatibus; cel ans qua roluntate essei 
in regem; szczegół.: życzliwość, 
przychylność, sprzyjanie, mntua; 
tua eTga me vol.; v. proTinciarum 
erga Caesarem; quae vestram vo- 
luntatem indicent; roluntate Cam- 
pauiae ornetur, 3) zezwolenie, przy¬ 
jęcie czego, potwierdzenie, mea, 
tua, sua, ejus, omnium vohintate; 
huius voluntate cognita; ut eorum 
yoluntate perpetuo imperium ob- 
tineret; non vi, sed * uorum volun- 
tate; 4) zamysł, zamiar, przedsię¬ 
wzięcie, nisi in eo occultasset vo- 
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luctatem; a qua voluntate dcter- 
ritas: hanc mentem voluntatemque 
suscepl; profectio roluntatem ha- 
buit non turpem; 5) ostatnia wo¬ 
la, testament, testamenta et volun- 
tas mortuorum; (5) u póżn. pis. 
a) wola, rozkaz, postanowienie, 
rozporządzenie, sinealiqua v. Tra- 
jani; quum hcnores ei sną vo- 
lnntato praestaret; h) znaczenie, 
myśl, nominis, legis. 

volupe i volup, n, rzecz przyje¬ 
mna, ucieszna (znajduje się tylko 
w dawnćj łacinie). 

Voluptftriua, a, um, 1) tyczący 
się rozkoszy, disputatio; 2) spra¬ 
wujący rozkosz, possessiones; 3) 
oddany rozkoszom, homo (Epikur); 
4) sposobny, zdolny czuć rozkosz, 
sensus; 5) disciplina v., zasady 
Epikura; rzccoow. Yolaptarii, orum, 
m. Epikurejczycy, zwolennicy za¬ 
sad Epikura. 

Voluptaa, atis, i. rozkosz zmysło¬ 
wa i umysłowa, roluptatis Yerbo 
omnes, qui latine sciunt, duas 
res subjiciunt, laetitiam in animo, 
cominotionem suavem jucunditatis 
in corpore; voiuptate perfundi, 
frui, in Yoluptate esse, używać 
rozkoszy; z 4 przyp- i tr. bez. ce- 
pi Toluptatem, tantum Yirum fuis- 
se in republica; wyraz pieszczoty, 
care puer, mea sola Yoluptas; 
w licz. mn. rozrywki, wesołe za¬ 
bawy, widowiska; 2) Yoluptas. ja¬ 
ko bogini w Rzymie. 

Volus6nus, i, m. imię Rzymskićj 
familii. 

Volutibrum, i, n. miejsce tarza¬ 
nia się śwjii, kałuża. 

V©lui4bundu«, a, um, tarzający 
się; — przenoś, in voluptatibus, 
zataniający się w rozkoszach. 

Volutótio, Cnis, t obracanie się, 
tarzanie się. 

Voluto, 1. obracać, taczac na stro¬ 

nie bier. obracać się, taczać się, 
Tolutare genibus, czołgać się; yo- 
iutaii ad pedes, rzucać się do 
nóg; — przenoś, aj o głosie: roz¬ 
szerzać, szerzyć, posuwać dalćj, 
per atria; yocem yolutant litora, 
głos rozlega się na brzegach; vcr- 
ba confusa Yolutant (se); flumina 
Yolutant caecamurmura, głos przy¬ 
tłumiony wydają, szumią; b) to- 
iutari, zatapiać się, in omni de- 
decore; in omni gcnero flagitio- 
rum; c) rolutare, Tozwaźać, roz¬ 
myślać, roztrząsać, aliquid in ani¬ 
mo, secum animo, cum aliquo; 
poet: aliąuid inter se; secum cor- 
de; tristi cum corde; ^ zajmo¬ 
wać, zatrudniać, animum iis taci- 
tis cogitationibus; stąd; Yolutatus, 
oczytany, oswojony, biegły, in ve- 
teribus scriptis; In quibus (scrip- 
toribus) te video YOlutatum. 

Volya, ae, i. macica. 
Volvo, volvi, Yolatum, 3. taczać, 
obracać, kręcić, zwijać, flumen 
lapides in marę volvens; fłumen 
volvit Yortices; saxum ; oculos per 
singula; se volverc lub volvi lub 
samo vaivere, toczyć się, obracać 
się, sol circa arratn volvitur, vol- 
Yitur leto, pada trupem; Yohimur 
undis; lacrimae volvuntur inanes; 
ignis edax vento volvitur, ogień 
niszczący siłą wiatru posuwa się; 
2) czytać, libros Catonis; 3) or- 
bem, robić koło; — przenoś, aj 
wprawiać w ruch, nadawać bieg, 
pronos volvero menses (o bogini 
księżyca); tot casus \olverc, prze¬ 
trwać, wytrzymać: volvi lubiiie- 
przech. yolvere, upływać, volven- 
tibus annis, volvondis mensibus, 
w ciągu lat, miesięcy: Yoiyitur 
aunus, upływa rok, poet.; ut idem 
in singulos annos orbis Yolreretur, 
ten sam był bieg wypadków; b) 
mówiąc o losie (u poet. i późn. 
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pis. w ogóle): przeznaczyć, dopu¬ 
ścić, zrz dzić, sic volvere Parcas; 
o Jowiszu: *olvit viccs, kieruje 
zmianami wypadków; temere hu- 
mana negotia ?olvi ag1que*. ej o 
mówcy: nadać mowie potoczyslość, 
zaokrąglać okres, ceicritar verba; 
sentcutias facile verbo; quo me- 
lius codat aut volvarur oratio; d) 
rozważać, roztrząsać, rozmyślać, 
żywo się czćm zajmować, aliąuid 
auimo su o lub in a nim o lub sc~ 
cum; sortem alicujus tub pectoro; 
secretas cogitationes intra se: plu- 
Bima per noctcm, poet.; veterum 
moiiumenta virorum; fatorum ar- 
cana; e) żywić w sobie namiętno¬ 
ści, flurtus irarum sub pcctorc; 
poot; scire ingentas jam diu iras 
eum in pectore volvere 

Vomer i vomis, fcris, m. lemiesz. 
VoDflioa, ae, ł. wrzód zropialy;— 
przenoś, człowiek szkodliwy. 

Vomi«, patrz romer. 
Vomitio, ónis, i. l vomitus, us, m. 
wymioty. 

Vomo, vomui, vomitum, 3. womi- 
tować; 2) przech. u poet. i póżn. 
pis. w ogól o: wyrzucać z siebie, 
stuppa vomons fumum; salutautum 
vomit aodibus undatn; flammas, 
zionąć ogniem; animam, wyzio¬ 
nąć ducha. 

Vopiscu», i, m. przezwisko Rzym¬ 
skie. 

Vorftcitas, fitis, i. żarłoczność, ob¬ 
żarstwo. 

Voraginósufl, a, nra, przepaścisty, 
pełen toni, topieli. 

Vorago, Inis, i. przepaść, wir, to¬ 
piel, otchłań, 6ubmcrsus Yoragi- 
nibus; — przenoś, przepaść, ot¬ 
chłań , im mon sa rorago et gurges 
Yitiorum; o osobach: marnotraw¬ 
ca, patr<monii. 

Vorax, *cis, żarłoczny; 2) pochla- 
niający, Charybdis; lgnls Yoracior. 

Voro, 1, pożerać, połykać; — 
przenoś, pochłońywać, rapidus yo- 

rat aoquore Tortez; chciwie i pręd¬ 
ko co czynić, y. literas, chciwie 
czytać, uczyć się. 

vora-, rort-, patrz vers-, vert 
Vos, ra tu. wy. 
voBógua, i, m. pasmo gór w Gallii, 

Wogezy. 
Voater, patrz Tester. 
Votivu«, a, um, ślubowany, ślu¬ 
bem przyrzeczony, poświęcony, 
labula; tura; sanguis (Tictimae;. 

Votum, i, n. ślub bogom uczy¬ 
niony, facera, nuncupare, ausci- 
pere, concipere, ślub uczynię; 
solverc, redderc, exsequi, wy¬ 
wiązać się z uczynionego ślubu 
czyli uroczystego przyrzeczenia 
bogom; — przenoś, życzenie, pra¬ 
gnienie, hoc erat in votis, tego 
sobie życzyłem; an Tenit in vo- 
tum Attalicis ex urbibus uua, czy 
jest przedmiotem życzenia-, poet. 

Vóveo, vóvi, vótum, 3 ślubować, 
poświęcać, alicui aliquid; se lub 
capitn sua pro republica; z nast. 
4 przyp i tr. bez.; ze spój ut i tr. 
lą z.; — przonoś. życzyć, pragnąć, 
clige, quid voveas; qaid TOveat 
dulci iiutricula majus alumn o; 
z ut. i tr. łącz. 

Vox, Tócis, t głos (żyjących isłotj, 
voccm mittere, emiuere. glos wy¬ 
dać; promero, supprimere, Za¬ 
milknąć; tolicre, głośno mówić; — 
przenoś. Tocem comoedia tollit, 
(o stylu wzniosłymi krzyk, krzy¬ 
czenie, Tunaiitum yocibus conterri- 
tus; TOce opus est: 2) dźwięk, ton, 
brzmienie narzędzi muzycznych, 
septem discrimina ?ocum; 3) wy¬ 
mawianie, rustica et agres is; ak¬ 
cent, przygłos, ścina, voccm in rer- 
bo póaerc; 4) język, mowa. Graja 
sive Laiina Toce, pocL; qunm ci- 
vęm «xvoce cognońsset; 5) słowo, 
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przemówienie, tulisse ad coelum 
nanos 'licitur cum tac voce; voz 
populi tiomani inaestato iudigna; 
Toeds contumeliosae; carpi nostro- 
rum mil i tum vocibus: no exani- 
mant voces; vox Tiolcnta nulla au- 
dita i t. p.; 6) wyrok, formula, 
qua Toce ct scnalus consulto; u 
poet często formula czarodziejska, 
fiidera ezcantata rocc The ssał a; vo- 
cos sacrae; Marsae; doripere lu- 
nam vocibus; 7) zdanie, donec 
verba, quibus tocos notarent inre- 
nere; negabat uilam rocem inimi- 
ciorem potuisse reperiri, quam i b<L; 
8) u poet.: poselstwo, rozkaz. 

Vulo&nus, i, ia. syu Jowisza i Ju- 
nony. mąż Wcncry, bożek ognia 
i obrabiania kruszców, stąd poot.: 
ogień, Yulcanum sp&rgere tectis; 
Vulcannm naribus cfFtant tauri; 
Vnlc. furit. Stąd: Yulcanius, a, 
urn, do Wulkana odnoszący się. 
Wulkanowi poświęcony: acies V., 
ogień. 

Vulg&ria, e. pospolity, zwyczaj - 
ny, codzienny, powszechnie zna- 
uy, opinio, consnetudo, usus; li¬ 
chy, ladajaki, nihil tam file ne- 
que tam vulgare est; jejuuus sto- 
tnachus raro rulgaria ternnit. 

Vulg4tor* Oris, m. rozgłaszający, 
taciti. 

Vulg&tust a, um, rozgłoszony, 
upowszechniony, fama vulgata per 
urbem; pospolity, navis. 

Vulso, 1. udzielać wszystkim bez 
wyłączenia, rozciągać do wszyst¬ 
kich, a)iquid; munus ab civibus 
in socios; rulgati contactu in ho- 
mincs morbi; commercium vitio- 
ram in exteras gentes; f&ciuas 
per omnes; summum imperium 
cum infimis; quum orla licentia 
a paucis in omues se repente vul- 
gasset; Virglnius rem non yulgat; 
nic chce, aby każdy bez wyjątku 

brał w tem udział; 2) pospolito- 
wać, poniżyć, rec multitudine com 
potum cjus doni vulgari laudem; 
Tulgari cum privatis, pospolito- 
wać się; rozpowszechniać, rozsie¬ 
wać, roznosić, rozgłaszaszać, ali- 
quid; sermonibus vulgari; ita fa- 
m£ vulgare; vulgavdtfama zprzyp. 
4. i tr. bez. 

Vulgo, przysł. pospolicie, zwy¬ 
czajnie, powszechnie, wszędzie, 
tu Igo loquebantur: t. totis castria 
testamenta obsignabautur; v. ho- 
mirrom opinio socium me adscri- 
bit laudibus tuis; literas, qius v. 
ad te mitto. 

Vulgus, i, n. rzadko ta. lud. lu¬ 
dzie bez różnicy, publiczność, ma- 
gis historicis, quam vulgo uotus; 
in Tuigua edit, Mithrobarzaucin 
suo jussu profoctum, rozpuszcza 
wieść, że-; także: spargere voces 
in vnlgum ambiguas: 2) gmin, 
pospólstwo, motłoch, sapientis ju- 
diciura a judicio vulgi discrepat; 
vulgus, uti plcrumque solet, inge- 
nio mobili; prości żołnierze, t. 
militum: Alcibiades ad cxercitum 
▼enit Atheniensium ibiquc prao- 
sente vulgo agere coepit; 3) mnó¬ 
stwo, gromada, tłum, v. densum 
(umbrarum); v. incautum (oviumj. 

VulnerAtlo, Snis, i. zranienie; — 
przenoś, narażenie, naruszenie, 
uszkodzenie, vitae, famae, salutu. 

Vulnćro, 1. ranić; — przenoś, 
obrażać, trapić, aliquem voce, tcv- 
bis; no aures vulneret nuncius; 
animos. 

VulnitiouBv a, um, raniący, zada¬ 
jący ranę, chalybs. 

Vulnus, eris, n. rana, v. dare, in- 
fligere, inferre, zadać ranę, acci- 
pere, być ranionym: — przenoś, 
u poet. w odniesieniu do przed¬ 
miotów nieżyjących: nadpsucie 
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nadwerężenie, uszkodzenie, skaza, 
dat yulnera r&mis (picus); omus 
yulneribus ericta; ab acutae vul- 
nere falcis frondcs defendite; ara- 
tń; 2} cios, pchnięcie, ukąszenie 
zadające ranę, yulnera interse jac- 
tare. miscere; cadunt (pereunt) per 
mutna yulnera; nec feruut yulnera 
membris; diyersa yulnera pati;cor- 
pus iimctum ad Yulnera; elusa tul- 
nera sentit; crepitant sub yulnere 
malac; strzał, pocisk, illum iufe- 
sto yulnere inseęuitur; haesit sub 
gutture yulnus; także: yulnera di- 
rigero; - przenoś, uszkodzenie, 
uszczerbek, cios, fortuuac; yulne¬ 
ra reipublicae iroponere lub inu- 
rero; yulnera gloriae alicujus in- 
ferre, zaszkodzić sławie, przynieść 
uszczerbek; zły etan majątkowy, 
długi, yulneribus suis mederi; 
przywary, błędy* yulnera nova fa~ 
cere; in moribus; boleść, smutek, 
zgryzota, accepit gravissimum pa- 
rens vuluus inorte filii; także: ce- 
lans, ąuantum v. aceepisset; in- 
consolabile yulnus mentc gerit ta- 
cita; aeternum serrans sub pecto- 
Te yulnus; i tak często u poet.; 
uiespokój, troska, yulnus Alit ve- 
nis; animo grave yulnus habobat. 

Vulp6euia, ae, ż. liszka. 
Vulp«», is, i. lis, przysłowie; vuł- 
pes jungere (o rzeczy niemożebnćj), 
wilkiem orać; — przenoś, animi 
sub vulpe latentes, chytre, zdra¬ 
dliwe, poet 

VuUin-# patrz Kol sin-. 
Vuiao, <3nis, m. Rzymski przydo¬ 

mek familii ManH uszów. 
Vultiouius, i, m. nieco groźna 
twarz, mina, Bruti yulticulus te 
deterret. 

VultudsuB, a, um, twarzy, miny 
surowej, połen przesady w poru¬ 
szeniach twarzy. [pieżny. 

Vultur, ilris, ». sęp, ptak dra- 
Vultur, uris, m. góra w Apnlii. 
Vulturiua, ii, *». rz vultur;—prze¬ 

noś. wydzierca, chciwy, 
yulturnum, 1, n. miasto w Kam¬ 
panii, przy rzece Vultumus, i, m. 

Vultru.8, us, m. układ, ryty twa¬ 
rzy, mina, moestus, fictus, si- 
mulatus; super omnia yultus ao- 
cessere boni; instantis tyranni; mi¬ 
tu terrere; v. mufta minantis; t. 
su mit acerbos; yultus indlcat mo¬ 
res; imago animi yultus est; 2) 
w ogóle: oblicze, twarz, toliens ad 
sidera yultus; stercore in yultum 
ct pectus ab omnibus appetitus; 
cadere in yultus;—przenoś, u poet; 
widok, zjawienie się, pokazanie 
się, Yuitibus Eumcnidum matris- 
que agitabitur umbris; b) postać 
zewnętrzna jakiój osoby lub rze¬ 
czy, unos eiat toto naturae yultus 
in orbe: yultus capit Ula priores; 
rnachidos yultus mutayerat in ju- 
yoncąm; quos-inducrat Circe in 
yultus etterga ferarum; o morzu: 
v. salis placidi. 

Vuiva,, patrz Yolya. 

X. 
X. jako znak liczębnyzzdecem, de- XanthippuB, i, m. 1) ojciec Pc- 
cimus; na monecie: X znaczyło ryklosa; 2) wódz Lacedemończy- 
denar zawierający dziesięć assów: ków w czasie wojny Punickiej. 
XCCCC—denariis ^uadringentis. Xanthus, lub -os, i, »t. l)=Sca- 

Xanthippe9 es, i. żona Sokra- mander; 2) rzeka w Licyi; 3)rsecz- 
te“* ka w Epiize. 
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Xenippa, oram, n. kraina \r So- 
gdyanio. 

Xanlum, ii, n. podarunek dany 
gościowi. 

Xeno, ónis, m. filozof Epikurej¬ 
czyk z Aten, przyjaciel Cycerona. 

Xenocrit©s, is, m. filozof z Chal¬ 
cedonu, uczeń Platona, po Speu- 
zyppie przewodniczył Akademii. 

Xenophines, is, w. filozof z Ko- 
lofouu, należał do szkoły Elcac- 
kićj. 

Xenophon, ontis, m. uczeń Sokra¬ 
tesa, Ateńczyk, wódz i dziejopis; 
stąd: XenophontEus lub -ius, a, 
om, do Ksenofonta odnoszący się. 

Xerxo«, is, takie: i, m. nazwisko 
dwóch królów Perskich, znakomi¬ 
tym je6t szczególni^ pierwszy, syn 
Daryusza Histaspa i Atossy. 

Xiphia», ae, m. ostropysk, ryba 
morska. 

Xyniae, arom, i. miasto w Tcssa- 
lii przy jeziorze Xynias. 

Xystua, i, m. i xystum, i, «. u 
Rzymian: otwarte miejsce w ogro¬ 
dach przy domach wiejskich do 
przechadzki i do rozmów, quum 
atnbuła rem in aysto; quum pau- 
ca in xysto locuti essemus; u Gre¬ 
ków: pokryta kolumnada, gdzie 
się zapaśnicy w zimowćj porze 
ćwiczyli. 

Y. głoska, używana w takich wy. 
razach, które są wzięte z języka 
Greckiego. 

Z. 
Zaeynthos, lub -us, i, i. wyspa 
na morza Jońskićm; stąd Zacyn- 
thius, *,iun, do Zacyntu należą¬ 
cy, stamtąd pochodzący, adoles- 
centea. 

Z&leuoua, i, rn uczeń Pitagorasa, 
prawodawca Lokronsów w Italii. 

Z&ma, ae, z. miasto w Numidyi, 
gdzie Scypion pobił Hannibala; 
stąd: Zamensis, e, tyczący się 
miasta Zamy i Zainenses, ium, m. 
mieszkańcy tego miasta 

Zancld f 5s, z. dawne nazwisko mia¬ 
sta Messany w Sycylii; stąd; Zan* 
claeus lub Zanclóius, a, lim, na¬ 
leżący do Zankli. 

Żela, ae, i. miasto w Poncie. 
Zono lub Zenon, dnia. m. grecki 

filozof pochodzący z miasta Citium 
na wyspie Cyprus założyciel szko¬ 
ły Stoików; 2) grecki filozof ze 
szkoły Eleackiój; 3) grecki filo¬ 
zof ze szkoły Epikura, nauczyciel 
Cycerena. 

Zephyrium, ii, a. zamek na po- 
brzeżu Cylicyi. 

Zephyms, i, w. wiatr zachodni— 
Favonius; u poet. w ogóle: wiatr, 
voc& Zephyros; Zephyros audis 
spirare secundos. 

Zerynthue, i, i. miasto w Tracyl 
z jaskinią Hekaty; stąd: Zeryn- 
thius, a, um, należący do tego 
miasta. 

Zota lub Zctta, ae, ż. miasto w By- 
zacenie w Afryce. 
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Sfttu, M, m. brat Kalaisa, syn 
Boreasza. 

Zethus, i, m. gyn Jowisza, brat 
Am li ona. 

Zouxia, is lub Tdis lub Idos, m. 
malarz z He rak lei. 

Zingibar, cris i zingiberi, n. imbicr. 
Ziobória, lub Ziobetis, »». rzeka 

w krainie Partów- 
Zoilu*, i, m. grammatyk , drobiaz¬ 
gowy, złośliwy krytyk dziel Ho¬ 
mera; stąd w ogól©: ostry przy- 
ganiacz. 

Sdua, ae, i. pas, przepaska, któ- 
rój używały dziewice; 2) pas, 

trzos, w którym noszono pienią¬ 
dz©, qui zonam pordidit, który 
stracił pieniądze; — przenoś, pas 
Oryona (gwiazdozbiór); pasy czyli 
strefy, które ziemię na pięć części 
dzielą od bieguna do bieguna* 

Zon&riuB, ii, m. robiący pasy, 
trzosy. 

Zopyrua, i, m. fizyognomista za 
czasów Sokratesa; 2) imię Peraa, 
który pr/e okaleczeni© się dobro 
wolne Darvuszowi do zdobycia 
Babilonu dopomógł- 

Zoster, £ris, m. przylądek, miasto 
i port w Attyce. 

SKRÓCENIA 

UŻYWANE W TYM SŁOWNIKU. 

bez. bezo.=rbczokoliczny. 
bier —biernie, bierny. 
CZ.—CZAS. 

czyn.=zczynne. 
dom.—domyślnie, wyraz domyślny. 
im.=:imię. 
imtrtl.zL imiesłów. 
licz. mn —liczba mnoga. 
licz. poj.izdiczba pojedyncza 
łącz^=lączący. 
wzrrodzaj męzki. 
?.=rodzaj nijaki, 
n^rrodzaj żeński, 
nleosob irrnieosobiści©. 
nieozn.z=nieoznaczon y. 
nieprzecb.=6lowo nieprzechodnie. 
poet.=T>oetycznic. u poet., u poetów. 
porów.=qporównaj. 
póżn. pis.—późniejsi pisarze. 
przecb.=słowo przechodnie 
przen oś. rrprzenośnie. 
przestarz.=przestarzały 
przesz.=:przeszly. 

przyimok 

yrz^mrrprzymiotnik. 
przyp jnpi zy padek. 
przytł —przysłówek. 
net: ae.— rzeczownik 
skióc.rrskróceaic 
sl .osiowo. 
*poj.r:rspójnik. 
stop. wyż.—stopień wyższy. 
stop. najw.—stopień najwyższv. 
szczegół .—szczególni©. 
tr—tryb. 
ulom.—ułomne. 
właśc. właściwie. 
wzgl.=:względiiy. 
wykrz zrrwykrzyknik. 
2/i/m.—zaimek, 
zdro b. rrzd ro bnialy. 
znacz, polit.zzznaczcnie polityczno, 
znacz, sąd zaznaczenie sądowe, 
znacz woj.—znaczenie wojenne, 
zd. zależ.—zdanie zależne, 
liczby: 1. 2. 3. 4. położone przy 

słowach oznaczają formę, do któ~ 
rój słowo należy. 
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